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Voorwoord 
 
Een van de ambities van de AOC Raad is om de doorstroom tussen groen vmbo 
en mbo te vergroten van de huidige minder dan 30% naar 40% (Sectorplan 
Sempervivum, AOC Raad, 2012). Om een preciezer beeld te krijgen van factoren 
die doorstroompatronen verklaren en van sturingsmogelijkheden, liet de AOC-
raad dr. Niek van den Berg van bureau Strix Aluco onderzoek doen. Het 
onderzoeksrapport laat onder meer zien dat een versteviging van het moderne 
imago van de groene sector, het versterken van samenwerking tussen vmbo en 
mbo en versterking van de samenwerking tussen scholen en bedrijven, 
aandachtpunten zijn. 
AOC’s kunnen op basis van dit onderzoek zelf aan de slag. Het rapport helpt hen 
om het thema nog eens goed uit te lichten en bewustwording te stimuleren. Het 
voornemen is ook om de inzet van de AOC’s op dit punt te blijven monitoren in 
het kader van de geformuleerde ambities vanuit Sempervivum.  
Graag een woord van dank. Eerst en vooral dank aan de sleutelpersonen van de 
scholen en andere experts die via gesprekken en interviews hebben bijgedragen 
aan het onderzoek. Een concept van de literatuurstudie is van commentaar 
voorzien door dr. Peter den Boer (Onderzoekend Leren en ROC West-Brabant) en 
prof. dr. Marinka Kuijpers (Open Universiteit en Haagse Hogeschool); drs. Annet 
van den Broek (Nordwin College) en Truda Kruijer (Groenhorst College) hebben 
dit gedaan bij de concept-eindrapportage. Ook aan hen dank hiervoor. En dank 
aan Niek van den Berg, voor het gehele onderzoek.  
 
Marcel Kooijman  
Directeur AOC Raad 
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Samenvatting en aanbevelingen 
De AOC Raad heeft in de eerste helft van 2013 onderzoek gedaan naar factoren 
die van invloed zijn op de lage interne doorstroom tussen vmbo- en mbo-groen. 
Het onderzoek moet het bestuur van de AOC Raad en de scholen in staat stellen 
een plan van aanpak op te stellen om de doorstroom te vergroten, zo staat in het 
Sectorplan AOC’s 2012-2015 Sempervivum (AOC Raad, 2012a, p.19). De 
achtergrond van deze vraag staat in hetzelfde document als volgt verwoord: 
 

Interne doorstroming 
De doorstroming van vmbo-groen naar mbo-groen op de AOC’s ligt 
landelijk beneden de 30%. Dit is in vergelijking met het overige vmbo 
opvallend laag en – gezien de breedte van het moderne groene 
domein – niet goed te begrijpen. Om tegemoet te komen aan de 
personeelsbehoefte van de groene sector zetten de AOC’s zich er 
voor in, dat de interne doorstroom vmbo-groen ►mbo-groen 
omhoog gaat. Landelijk streefgetal is 40% van de vmbo-populatie in 
2016 (AOC Raad 2012a, p.13). 

 
De onderzoeksvraag luidt:  
Hoe kunnen AOC’s de interne doorstroom tussen vmbo- en mbo-groen 
versterken? 
Eerst is literatuuronderzoek gedaan en zijn verschillende deskundigen 
geraadpleegd; hiervan is verslag gedaan in een tussenrapportage. Daarna zijn 
interviews gehouden bij zeven AOC’s en de VBG; de resultaten hiervan zijn 
samen met de tussenrapportage verwerkt in de voorliggende eindrapportage. 
 
Doorstroom tussen groen vmbo en groen mbo 
Het onderzoek schetst ten eerste de bestaande patronen wat betreft de groene 
sectorale doorstroom. Landelijk gezien is deze met 29% laag ten opzichte van 
andere onderwijssectoren. Er zijn echter grote verschillen in doorstroomcijfers 
tussen scholen; deze doen vermoeden dat vooral specifieke kenmerken van 
regio’s en schoollocaties een rol spelen om verschillen in doorstroompatronen te 
verklaren. Tegelijkertijd zijn er algemeen sectorale kenmerken van belang die 
maken dat vmbo-groen leerlingen relatief vaak voor een niet-groene mbo-
opleiding kiezen (en tevens niet-groene vmbo’ers niet voor een groen vervolg 
kiezen).  
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Factoren bij de keuze voor het vmbo 
Het onderzoek laat zien dat de keuze voor groen vmbo onder meer wordt 
afgeremd door onbekendheid met de sector en door stereotiepe beelden van 
ouders, leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs. Mogelijk vormt ook de 
afwezigheid van de theoretische leerweg in het groene vmbo een rem op de 
keuze voor een groene school.  
Het onderzoek laat ook zien dat vmbo-groen – vergeleken met andere sectoren – 
relatief veel bewust voor de sector kiezende leerlingen kent. Het gaat 
desalniettemin om een vrij kleine en krimpende groep. Voor een deel gaat het 
om leerlingen die van huis in de groene sector meelopen, een reëel beeld 
daarvan hebben en er ook hun toekomst zien. Tenzij ze in hun vmbo-loopbaan 
gaan twijfelen, zullen zij naar verwachting doorstromen naar groen mbo.  
Ook zijn er leerlingen die bewust voor groen onderwijs kiezen, maar met een 
vaag of romantisch beeld. Vergeleken met de leerlingen die van huis uit in de 
groene sector meelopen, stromen deze leerlingen minder vaak door naar groen 
mbo. Binnen het groene vmbo realiseren ze dat in hun aanvankelijke idee toch 
niet hun toekomst ligt.  
Daarnaast zijn er ook veel leerlingen die om andere redenen naar een groen 
vmbo gaan. Ze kiezen meer voor de school dan voor de sector. Hun keuze lijkt 
onder meer te worden gestimuleerd door de beeldvorming van de groene 
scholen als ‘klein, veilig, zorgzaam en wit’, hoewel een deel van deze kenmerken 
niet uniek zijn voor groen vmbo. Deze leerlingen twijfelen over hun 
beroepskeuze, of hebben nog helemaal geen idee.  
 
Factoren binnen het vmbo 
Het sectorale karakter en de interne doorstroom binnen van AOC’s lijken met 
name te lijden onder de profilering door de scholen zelf en door het deels 
veranderende type leerlingen in het groene vmbo; hun sectorkeuze ligt 
verhoudingsgewijs op een later moment, en de doorstroom naar groen mbo 
wordt hierdoor lager. Wie in een VBG-school bij de sectorkeuze voor groen kiest, 
doet dat later en meer geïnformeerd dan een vmbo’er bij zijn/haar start in een 
AOC. Dit wordt zichtbaar in een wat hoger percentage doorstromers dan bij 
AOC’s. Verdere uitstel van de sector- en richtingkeuze door inter- en 
intrasectorale programma’s heeft niet per se een positief effect op groene 
doorstroom. Bij geïntegreerde trajecten gaat minder voortijdig schoolverlaten 
samen met sectorale doorstroom, via de versnelde weg naar een diploma zoals 
deze trajecten die bieden.  
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Beeldvorming en studiekeuze 
Vooral van belang lijkt dat scholen aandacht besteden aan de verschillen in 
bekendheid met de groene sector, de verschillende keuzemotieven en de 
verschillende loopbaanperspectieven waarmee leerlingen binnenkomen. Hoe 
houd je de aandacht van bewust groene kiezers vast, hoe zet je teleurgestelde 
romantici en twijfelaars op een goed spoor? In het verlengde hiervan is aandacht 
gewenst voor de kwaliteit van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en de 
mate waarin daarbij de mogelijkheden in de groene sector op een realistische en 
positieve manier voor het voetlicht komen. Binnen vmbo-scholen richt men zich 
eerst en vooral op de ontwikkeling van de leerling en de ondersteuning van een 
goed geïnformeerde, bewuste en gemotiveerde keuze. Specifieke sturing op 
sectorale doorstroom wijst men doorgaans af. De vraag die men zich in relatie 
tot groene doorstroom vooral stelt is “Hoeveel leerlingen missen we als 
instromende groene mbo’er doordat we vmbo’ers niet laten zien wat groen is?” 
Voor het antwoord op die vraag is niet alleen de groep groene vmbo’ers van 
belang, maar ook de vmbo’ers in andere scholen. Het groene mbo richt zich ook 
nadrukkelijk op die instroom vanuit het ‘grijze’ onderwijs, in een aantal gevallen 
meer dan op sectorale doorstroom. 
 
Aanbevelingen 
Al met al zijn er voldoende redenen om te investeren in verbetering van de 
doorstroom van groen vmbo naar groen mbo, maar zijn er even zovele redenen 
om te investeren in de relatie tussen groen en grijs onderwijs, enerzijds met het 
oog op de wisselaars vanuit groen vmbo, anderzijds met het oog op wisselaars 
naar groen mbo. Om de keuze voor groen onderwijs te versterken, zijn de 
volgende punten te overwegen: 

- Ondersteuning voor scholen bij het verzamelen en interpreteren van 
doorstroomcijfers. 

- Voorlichting in het basisonderwijs zowel voor ouders, leerkrachten als 
kinderen over de mogelijkheden in de groene sector (onderwijs en 
arbeidsmarkt). 

- Voorlichting voor vmbo-leerlingen bij voorkeur in combinatie met het zelf 
opdoen van (realistische en positieve) ervaringen met leren en werken in 
het groen, en reflectiegesprekken naar aanleiding daarvan om de 
ervaringen nader te duiden. Hiervoor zijn samenwerking met bedrijven en 
goede LOB nodig (zie later). 

- Verdere verkenning van de mogelijkheden van (alternatieven voor) 
vmbo-tl, bijvoorbeeld met een gemengde leerweg, het Groene Lyceum. 
Met name wanneer hierbij een nadrukkelijke relatie wordt gelegd met 
groen mbo4, lijkt de sectorale doorstroom ervan te kunnen profiteren.  
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- Rekening houden met de toegenomen verschillen tussen vmbo-leerlingen 
in bekendheid met de groene sector en in loopbaanbeelden. Net als in 
het basisonderwijs gaat het er ook in het vmbo om dat leerlingen 
(realistische en positieve) ervaringen opdoen met leren en werken in de 
groene sector, en reflectiegesprekken hebben naar aanleiding daarvan. 
Het betrekken van docenten en ouders hierbij is ook nu belangrijk. 

- Verkennen van de wenselijkheid en mogelijkheid om leerlingen die met 
een vaag of romantisch beeld van de groene sector instromen in het 
groene vmbo, zich kunnen heroriënteren op andere delen van de groene 
sector. 

- Versterking van de kwaliteit van LOB activiteiten in algemene zin, hoewel 
deze geen directe invloed heeft op de doorstroom naar groen mbo. Wel 
direct van invloed is de mate waarin en hoe daarbij de mogelijkheden in 
de groene sector voor het voetlicht komen.  

- Tegengaan van stereotiepe beeldvorming en onbekendheid met de 
groene sector, zowel bij leerlingen, ouders en docenten en zowel binnen 
het groene als grijze vmbo. Bij al deze groepen is winst te boeken 
wanneer ze op een positieve manier ervaringen opdoen met moderne 
beroepsbeelden van ‘groen’, met name onder innovatieve noemers als 
duurzaamheid, eco-scholen, stadslandbouw en dergelijke, en daarnaast 
ook in relatie tot brede doorstroom naar het hbo.  

- Versterking van de samenwerking tussen groen beroepsonderwijs en 
moderne, innovatieve groene bedrijven met oog op voorgaande punten. 

- Versterken van de relaties tussen groen vmbo en mbo (scholen onder één 
dak, maar in de praktijk vaak twee werelden) door uitwisseling van 
docenten, dubbelfuncties, werkoverleggen en dergelijke. 

- Wanneer het groene mbo (meer) wil putten uit het groene vmbo, zal het 
daar zelf in moeten investeren, naast de investeringen die al worden 
gedaan om leerlingen uit het ‘grijze’ vmbo binnen te halen en om in 
samenwerking met grijs mbo gezamenlijke opleidingen op te zetten. 

 
Mogelijke ondersteuning voor scholen zou zich vooral kunnen richten op 
positieve beeldvorming aan de hand van rolmodellen. Te denken valt aan het 
beschikbaar stellen van goede praktijkvoorbeelden, handzame tips en faciliteiten 
om ervaring op te doen met het effectief inzetten van mbo’ers en bedrijven in 
het vmbo.  
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1 Inleiding 
 
Een van de ambities van de agrarische opleidingencentra (AOC’s) en de groene 
vmbo-afdelingen van scholengemeenschappen van de Vereniging Bijzonder 
Groen (VBG-scholen) is, om met het opleidingsaanbod in het vmbo-groen drie 
‘soorten’ leerlingen te bedienen: leerlingen die op jonge leeftijd bewust kiezen 
voor een groen beroep, leerlingen met affiniteit voor de groene sector en 
leerlingen die nog niet weten in welke sector ze werkzaam willen zijn. Ook is een 
streven de culturele diversiteit te versterken en daarmee een breder bereik te 
hebben dan vooral onder autochtone jongeren uit landelijk gebied. 
Een andere ambitie is om de interne doorstroom van vmbo-groen naar mbo-
groen te vergroten van (op landelijk niveau gemeten) minder dan 30% nu naar 
40% van de vmbo-populatie in 2016. Het Sectorplan AOC’s 2012-2015 
Sempervivum (AOC Raad, 2012a) zegt hierover : 
 
Interne doorstroming 
 

De doorstroming van vmbo-groen naar mbo-groen op de AOC’s ligt 
landelijk beneden de 30%. Dit is in vergelijking met het overige vmbo 
opvallend laag en – gezien de breedte van het moderne groene 
domein – niet goed te begrijpen. Om tegemoet te komen aan de 
personeelsbehoefte van de groene sector zetten de AOC’s zich er 
voor in, dat de interne doorstroom vmbo-groen ►mbo-groen 
omhoog gaat. Landelijk streefgetal is 40% van de vmbo-populatie in 
2016 (AOC Raad, 2012, p.13). 

 
Tegen deze achtergrond liet de AOC Raad in de eerste helft van 2013 onderzoek 
doen naar factoren die van invloed zijn op de lage interne doorstroom tussen 
vmbo- en mbo-groen. Het onderzoek moet het bestuur van de AOC Raad en de 
scholen in staat stellen een plan van aanpak op te stellen om de doorstroom te 
vergroten (AOC Raad, 2012, p.19).  
 
1.1  Onderzoeksdoel en -vraag 
De breedte van het moderne groene domein en de kansen op werk na mbo-
groen zouden over het algemeen geen belemmeringen hoeven te zijn om voor 
groen beroepsonderwijs te kiezen (SBB, 2013; Keppels, Jager & Hövels, 2012a, 
2012b). Ook lijken de verticale AOC-structuur en initiatieven zoals Het Groene 
Lyceum de interne doorstroom van vmbo naar mbo te vergemakkelijken. 
Denkbaar is dat de hiervoor aangegeven verbreding van de vmbo-groen 
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doelgroep mede verklaart waarom de sectorale doorstroom laag is. Maar wat is 
er precies aan de hand? Hoe spelen verschillende factoren een rol en waar zitten 
stuurmogelijkheden? 
De AOC Raad heeft voor schooljaar 2012-2013 voorzien in een nader onderzoek 
van factoren die van invloed zijn op de interne doorstroom tussen vmbo- en 
mbo-groen. Deels zullen scholen deze factoren met gericht beleid (al dan niet 
met ondersteuning) kunnen beïnvloeden, deels ook minder of niet; dat zal het 
onderzoek moeten uitwijzen. Het onderzoek moet het bestuur van de AOC Raad 
en de scholen in staat stellen een plan van aanpak op te stellen. De 
onderzoeksvraag die uit deze doelstelling voortkomt luidt:  
 
Hoe kunnen AOC’s de interne doorstroom tussen vmbo- en mbo-groen 
versterken? 
Deelvragen daarbij zijn: 

1. Hoe kunnen huidige patronen in interne doorstroom van leerlingen 
tussen vmbo-groen en mbo-groen worden verklaard? 

2. Welke van deze verklarende factoren zijn het meest beïnvloedbaar met 
gericht beleid van de AOC’s?  

3. Welke instrumenten zijn naar verwachting het meest effectief?  
4. Welke ondersteuning hebben de AOC’s eventueel nodig om deze 

instrumenten in te zetten? 
 
De onderzoeksaanpak bestaat enerzijds uit een literatuuronderzoek en het 
raadplegen van deskundigen en anderzijds (groeps)interviews met 
sleutelpersonen in scholen. Beide onderdelen worden hierna toegelicht. 
 
1.2 Literatuuronderzoek en raadplegen van deskundigen 
Het onderzoek startte met een literatuuronderzoek, waarbij onder meer 
rapportages van eerdere en lopende pilots zijn betrokken. Dit deel van het 
onderzoek is vooral gericht op verklarende factoren voor doorstroompatronen 
(deelvraag 1), maar levert ook inzichten op voor de beantwoording van de 
andere deelvragen. Om schriftelijke bronnen te vinden is onder meer met 
trefwoorden gezocht via internet, zijn publicatielijsten op sites van onder meer 
Aequor, ecbo, KBA en ROA doorgenomen en zijn literatuurlijsten uit recente 
relevante publicaties bestudeerd. Verder zijn (voor zover gedocumenteerd en 
beschikbaar) ervaringen uit drie pilots/experimenten betrokken in dit onderzoek:  

- Doorstroompilots: In april-juni 2012 participeerden zeven vo-scholen en 
besturen, waaronder de AOC’s Clusius College en Citaverde College en 
‘mengvorm’ Lentiz, in pilots om 1) de gegevens over de doorstroom van 
voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs en het succes in het 
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vervolgonderwijs in beeld te brengen en 2) via een interpretatie en 
benutting van deze gegevens hun LOB-beleid te versterken (Oomen, 
Dubbelman & Klein, 2012).  

- Experiment vmbo-t: Het Citaverde College en het Edudelta College voeren 
een experiment uit met een theoretisch leerweg in het vmbo, gericht op 
vergroting van de doorstroom vanuit vmbo-t naar mbo-groen niveau (3 
en) 4. Bij dit experiment wordt met een aantal metingen 
evaluatieonderzoek gedaan (Kennis, Eimers en Jager, 2011; Kennis, 
Hövels en Jager, 2013). 

- Pilots LOB in groen vmbo en mbo: In schooljaar 2012-2013 deden 5 AOC’s 
(Citaverde College, Clusius College, Edudelta College, Groenhorst en 
Lentiz) en de VBG in door henzelf vormgegeven pilots ervaring op met 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in relatie tot sectorale 
doorstroom (AOC Raad, 2012b). 

 
Tijdens het verzamelen en analyseren van literatuur zijn tien deskundigen op het 
gebied van onderwijs-, arbeidsmarkt- en loopbaanvraagstukken geraadpleegd 
(zie Bijlage 1). Hoe zien zijn het thema ‘groene doorstroom’, wat zien zij als 
verklaringen, op welke bronnen baseren zij zich? Hun reacties zijn benut in de 
analyses en om meer literatuur te vinden. 
 
1.3 Interviews met sleutelpersonen van scholen 
Om tot een zo volledig mogelijk beeld van verklarende factoren te komen én 
zicht te krijgen op sturingsmogelijkheden voor de scholen, zijn ook 
sleutelpersonen uit groen vmbo en mbo via (groeps)interviews bevraagd. Het 
doel van deze interviews is om: 

- de resultaten van het literatuuronderzoek aan te vullen en te duiden; 
- antwoorden te vinden op de deelvragen 2, 3 en 4: (hoe) kunnen scholen 

de relevante factoren beïnvloeden, welke instrumenten worden daarbij 
gebruikt, welke instrumenten zijn het meest effectief, welke 
ondersteuning hebben de scholen eventueel nodig? 

 
Selectie en benadering van scholen 
In overleg met de opdrachtgever is ervoor gekozen om in april-mei 2013 
(groeps)interviews op scholen te houden, met verschillende sleutelpersonen 
zoals de directeur/locatieleider/teamleider, decanen, docenten vmbo en mbo en 
mogelijk andere betrokkenen. Het idee hierbij is dat een degelijk gesprek een 
meer integraal en diepgaand beeld per school oplevert dan een groepsgesprek 
met vertegenwoordigers van meer scholen tegelijk.  
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In overleg met de opdrachtgever is besloten om Citaverde College, Clusius 
College, Edudelta College, Groenhorst College, Lentiz Onderwijsgroep, VBG en 
AOC Oost te benaderen voor het onderzoek. De eerste zes namen deel aan een 
of meer van de eerder genoemde pilots. AOC Oost is toegevoegd met het oog op 
regionale spreiding van de onderzoeksgroep. Bij het benaderen van 
contactpersonen is specifiek gevraagd naar locaties waar het thema interne 
doorstroom op de agenda staat en waar ideeën leven over het vergroten van die 
doorstroom. Ook speelt haalbaar een rol: welke locaties hebben in april of mei 
2013 gelegenheid om aan het onderzoek mee te doen?  
Zes van deze zeven beoogde interviews konden worden gepland in de periode 
van 5 april tot 24 mei 2013. Het interview bij de VBG kon niet in de beoogde 
periode plaatsvinden. In overleg met de opdrachtgever en de VBG is besloten om 
in de tweede helft juni 2013 twee groepsinterviews met vertegenwoordigers van 
VBG-scholen te organiseren. Verder zijn in overleg met de opdrachtgever de 
highlights van de interviews uit april en mei tijdens een gezamenlijke 
bijeenkomst op 6 juni besproken met de projectleiders van de pilots LOB in groen 
vmbo en mbo. Tot slot is met het oog op extra onderzoeksgegevens uit het mbo 
een vertegenwoordiger van het mbo van het Prinsentuin College (AOC afdeling 
van ROC West-Brabant) geïnterviewd.  
 
Dataverzameling, -verwerking en -analyse 
In totaal werkten 33 personen van zeven AOC’s en acht VBG-scholen mee aan de 
interviews (zie bijlage 2). Ter voorbereiding van de interviews heeft de 
onderzoeker de website van de scholen en de gegevens op www.schoolvo.nl  
bestudeerd om een algemeen profiel van de school samen te stellen. Om de 
interviews zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, kregen de sleutelpersonen uit 
de scholen vooraf of bij aanvang van het interview een richtinggevende itemlijst 
gebaseerd op de uitkomsten van het literatuuronderzoek (zie bijlage 3). In de 
interviews met VBG-scholen is een aangepaste itemlijst gebruikt, omdat de 
situatie van de VBG-scholen anders is dan die van de AOC’s en omdat het 
interview mede in het teken staat van de LOB-pilot van de VBG (zie bijlage 4). In 
het groepsgesprek met de projectleiders van de LOB-pilots waren na de 
presentatie van de highlights uit de eerdere interviews de vragen: Klopt deze 
schets met jullie beelden? Wat is het meest opmerkelijk? Waar liggen de meeste 
kansen? (Hoe) kunnen scholen hierbij ondersteund worden? 
Van elk interview is een verslag gemaakt (inclusief het op www.schoolvo.nl 
gebaseerde profiel van de school), dat voor akkoord is voorgelegd aan de 
betrokkenen. De vastgestelde verslagen vormen de basis voor de 
inhoudsanalyses van dit deel van het onderzoek. De uitkomsten van die analyses 
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zijn geïntegreerd met de eerdere uitkomsten van de literatuurstudie en 
bevraging van deskundigen.  
 
1.4 Leeswijzer en reikwijdte van deze rapportage 
Om de vraag naar factoren die de huidige patronen in interne doorstroom van 
leerlingen tussen vmbo-groen en mbo-groen verklaren (deelvraag 1) te kunnen 
beantwoorden, is eerst een beeld nodig van die “huidige patronen in interne 
doorstroom”. Hierover gaat hoofdstuk 2.  
Vervolgens gaat het om verklaringen voor de – landelijk gezien – geringe groene 
sectorale doorstroom. Oorzaken kunnen ten eerste bij de overstap van 
basisschool naar vmbo liggen (hoofdstuk 3). Ook binnen het vmbo kunnen 
verscheidende factoren een rol spelen als verklaring voor patronen in de interne 
doorstroom (hoofdstuk 4). Daarna gaat het om factoren die specifiek bij de 
vervolgkeuze na het vmbo aan de orde zijn (hoofdstuk 5). 
De drie andere deelvragen worden vooral beantwoord op basis van de 
interviews bij scholen. De oplevering van de conceptrapportage van het hele 
onderzoek inclusief de interviews was aanvankelijk gepland op 28 mei 2013, 
maar is vanwege de interviews die nog in juni plaatsvonden, uitgesteld tot 1 juli 
2013. Het conceptrapport is voorgelegd aan enkele ‘tegenlezers’ binnen het 
bestuur en het bureau van de AOC Raad, waarna na de verwerking van de 
reacties eind augustus 2013 de oplevering van het definitieve rapport volgde. In 
september 2013 heeft het bestuur van de AOC Raad het rapport geaccordeerd. 
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2 Cijfers over doorstroom van vmbo naar mbo 
 
Dit hoofdstuk schetst eerst de leerlingaantallen en doorstroompatronen in het 
groene vmbo en mbo. Hierbij laten landelijke onderzoeksgegevens zien dat de 
sectorale doorstroom rond de eeuwwisseling rond de 60% lag is afgenomen tot 
gemiddeld 29% in 2010-2012. De verschillen tussen scholen zijn echter groot, 
zowel 10% als 90% sectorale doorstroom komen voor. 
In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op wisselingen tussen sectoren bij de 
overgang van vmbo naar mbo. Dit wisselen van sector valt niet als te verklaren 
variabele binnen de vraagstelling van het huidige onderzoek, maar biedt wel 
aanknopingspunten voor mogelijke verklaringen voor de geringe groene 
sectorale doorstroom. De aantrekkingskracht (om welke reden dan ook) van 
andere sectoren kan immers een reden zijn voor doorstroom vanuit het groene 
vmbo naar andersoortig mbo. Tot slot komt aan de orde hoe lastig het voor 
scholen blijkt te zijn om doorstroomcijfers te interpreteren. 
 
2.1  62.000 leerlingen in groen vmbo en mbo 
Momenteel telt het groene vmbo en mbo binnen de AOC’s samen zo’n 60.000 
leerlingen (alle leerjaren bij elkaar). Tegen de landelijke trend van afnemende 
leerlingenaantallen in het vmbo in, groeit momenteel het aantal vmbo-leerlingen 
in de AOC’s, ook in bijvoorbeeld krimpregio’s als Limburg en Groningen (zie 
tekstkader). 
 

Ontwikkelingen leerlingaantallen AOC’s 
De voorlopige telling door DUO van de leerlingaantallen van 1 oktober 
2012 laat zien dat het groene vmbo en mbo in de AOC’s vorig jaar ongeveer 
evenveel leerlingen telde als een jaar ervoor, maar dat er daarbinnen een 
verschuiving is tussen vmbo en mbo. Voor het eerst in vijf jaar steeg het 
aantal vmbo-groen leerlingen en daalde het aantal mbo’ers. Meer precies: 
het aantal vmbo’ers daalde tussen 2006 en 2009, was stabiel in 2010 en 
2011 en nam toe tot 31672 leerlingen per oktober 2012. Het aantal 
mbo’ers steeg tussen 2006 en 2011, maar daalde in 2012 tot 29036 per 
oktober 2012. Deze daling is vooral een gevolg van een afname van het 
aantal bbl’ers (in 2012 circa 36% van het totale aantal leerlingen mbo-
groen tegen bijna 39% in 2011) en niveau-1 leerlingen (www.aocraad.nl, 
geraadpleegd op 11 maart 2013). 

 
Naast de AOC’s zijn er binnen de Vereniging Buitengewoon Groen (VBG) 
verspreid in het land 33 overwegend brede scholengemeenschappen met een 



 

12 
 

afdeling vmbo groen waarbij elkaar nog eens 2000 leerlingen een groene 
opleiding volgen (bron: www.vbgscholen.nl, geraadpleegd op 11 maart 2013).1 
Opgemerkt wordt dat deze 2000 leerlingen alleen de bovenbouw van het vmbo 
betreft, na de sectorkeuze. Dit aantal is daarmee niet vergelijkbaar met de 
aantallen vmbo’ers in de AOC’s, omdat het bij de AOC’s om leerlingen uit alle 
leerjaren van het vmbo gaat.  
 
2.2 Lage groene sectorale doorstroom  
De sectorale doorstroom binnen het groene onderwijs is al jaren lager dan bij de 
andere sectoren. Meng, Coenen, Huijgen, Ramaekers en Van Thor (2009, p.19-
20) laten cijfers van 1999-2008 zien. Rond de eeuwwisseling ligt het percentage 
sectorale doorstromers vanuit het voorbereidend beroepsonderwijs (de 
voorloper van het vmbo) in het landbouwonderwijs nog rond de 60%, in 2004 
(binnen het vmbo) is deze gezakt tot minder dan 50% en vervolgens verder tot 
minder dan 40% in 2005 tot en met 2008. Techniekleerlingen uit het vmbo zijn 
het meest trouw aan hun sector (gemiddeld 90% doorstroom in 2004-2006), 
maar afnemend tot minder dan 80% in 2008 (Meng c.s., t.a.p.). 
In alle sectoren neemt de sectorale doorstroom in de jaren daarna verder af en 
neemt het wisselen toe. Wel gaat het merendeel van de leerlingen naar het 
middelbaar beroepsonderwijs. Van de in 2010-2011 ruim 91.000 voor het vmbo 
geslaagde leerlingen (in totaal, alle sectoren) stroomde 94% door naar het mbo. 
Van deze groep koos 5,6% voor het groene mbo (4.805 leerlingen). De interne, 
sectorale doorstroom van vmbo-groen naar mbo-groen is in 2010-2011 met 29% 
aanzienlijk kleiner dan die bij de andere sectoren. Bij VBG-scholen is het 
percentage met 34% iets hoger dan bij de AOC’s (Grotendorst en De Jong, 2013). 
Net als voorheen is de sectorale doorstroom bij techniek het grootst, namelijk 
71% in 2010-2011 (Aequor, 2012; zie ook Neuvel & Van Esch, 2010, p.34). 
Deze cijfers betreffen totalen voor heel Nederland; er zijn echter verschillen 
tussen (vestigingen van) scholen en tussen leerwegen en niveaus. Ter illustratie, 
bij de VBG (Grootendorst en De Jong, 2013): 

- zijn er scholen met zo´n 5% groene doorstromers en andere met meer 
dan 95%,  

- is de sectorale doorstroom gemiddeld 46% in de basisberoepsgerichte, 
33% in de kaderberoepsgerichte en 18% in de gemengde leerweg in de 
periode 2010-2012;  

- gaat in de periode 2010-2012.43% van de sectorale doorstromers naar 
mbo2 (vooral uit de basisberoepsgerichte leerweg), 35% naar mbo3 

                                                
1 Grootendorst & De Jong (2013) noemen een aantal van 34 VBG-scholen. 
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(vooral uit de kaderberoepsgerichte leerweg) en 21% naar mbo4 (vooral 
uit de gemengde leerweg). 

Tussen vestigingen van AOC’s zijn er vergelijkbaar grote verschillen in 
percentages groene sectorale doorstroom, van een paar procent tot het 
merendeel van de leerlingen. Daarbij is een nader onderscheid te maken tussen 
typen sectorale doorstroom: 

- doorstroom naar het ‘eigen’ mbo van het AOC op dezelfde locatie als of 
dicht in de buurt van het vmbo (bijvoorbeeld Lentiz Maasland); in een 
aantal gevallen zijn dit vooral mbo niveau 1 en 2 opleidingen 
(bijvoorbeeld bij Clusius Schagen, Citaverde Heerlen, Citaverde 
Roermond, Groenhorst Ede); 

- doorstroom AOC-breed: naar het ‘eigen’ mbo op een van de andere 
locaties, onder meer omdat AOC’s een deel van de opleidingen (met 
name op mbo niveau 3 en 4) met het oog op 
leerlingaantallen/doelmatigheid concentreren op 1 of enkele locaties; 

- doorstroom naar groen mbo van een ander AOC, hierbij gaat het deels 
om opleidingen die geconcentreerd zijn op enkele schoollocaties in een 
regio; deze categorie is alleen aan de orde in regio’s waar meer AOC’s 
naast elkaar actief zijn (bijvoorbeeld bij Groenhorst, AOC Oost). Er zijn 
ook AOC’s met een monopolie in (een deel van de) hun werkgebied 
(bijvoorbeeld bij Clusius, Citaverde, Edudelta Goes); 

- doorstroom naar het mbo van Vakopleidingen, bijvoorbeeld het SOMA-
college (infraopleidingen). 

 
2.3 Wisselen van sector: meer uit dan naar groen 
In de vorige paragraaf is al aangeven dat in alle sectoren van het 
beroepsonderwijs de sectorale doorstroom afneemt en het wisselen toeneemt. 
Bij de grote groep vmbo-groen leerlingen die niet voor groen mbo kiezen, blijken 
opleidingen in trek zijn zoals helpende zorg en welzijn, pedagogisch werk, ict, 
beveiliging en leisure & hospitality (Aequor, 2012; zie ook Neuvel & Van Esch, 
2010, p.36). Hier tegenover staat een relatief geringe aantrekkingskracht van het 
groene mbo voor vmbo’ers uit andere sectoren. Over alle sectoren heen is 
namelijk onder wisselaars met name de sector economie en handel in trek en de 
sector landbouw het minst (Neuvel & Van Esch, 2010, p.35). De kleine instroom 
uit andere sectoren in mbo-groen is relatief veel afkomstig uit vmbo zorg en 
welzijn (zij stromen relatief vaak door naar de mbo-sector ‘dier’) en vmbo-
techniek (zij stromen relatief veel door naar de mbo-sector ‘plant’) en als derde 
uit de sector economie (Aequor, 2012; Neuvel & Van Esch, 2010, p.37).  
Ook de casus met de experimentele tl van Citaverde College Roermond en 
Nederweert laat zien dat een groene sectorkeuze bepaald niet automatisch tot 
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de keuze voor een vervolg in het mbo-groen leidt. Andersom hebben leerlingen 
die voor een opleiding in het mbo-groen hebben gekozen vaker niet dan wel 
vmbo-groen gevolgd (Kennis, Eimers en Jager, 2011). 
Bij de interviews in de AOC’s geeft een aantal personen aan dat sommige 
leerlingen al na het tweede leerjaar bij de sectorkeuze wisselen en van het vmbo 
bij het AOC naar een andere, niet-groene vmbo-school gaan. Volgens sommigen 
is de term ‘wisselen’ voor de meeste niet-groene doorstromers (na twee of vier 
jaar groen vmbo) niet de goede benaming, omdat ze feitelijk altijd al een andere 
sectorvoorkeur hadden, en om andere redenen dan ‘groen’ voor een groen 
vmbo-school kozen (zie hoofdstuk 3).  
Een aantal contactpersponen van VBG-scholen merkt op dat leerlingen die 
wisselen van sector onder meer kiezen voor groen-verwante opleidingen van 
ROC’s. Ook merken sommigen op dat in hun regio geen AOC zit en dat leerling 
daarom niet groen kunnen doorstromen; de reisafstand en -tijd worden dan te 
groot (Grootendorst & De Jong, 2013, p.11-12). Ook uit de interviews voor het 
voorliggende onderzoek komt naar voren dat niet-groene doorstroom (vooral 
naar ROC’s, verder ook in kleinere aantallen naar vakscholen en voortgezet 
onderwijs) in een aantal gevallen om groen-verwante opleidingen gaat, 
bijvoorbeeld stratenmaker voor wie geen hovenier wil worden, horeca voor wie 
vanuit vmbo-food (ofwel verwerking agrarische producten, VAP) niet de 
voedingsmiddelentechnologie in wil, motorvoertuigentechniek voor wie na 
vmbo-agrarische techniek andere accenten wil leggen.  
 
2.4 Doorstroomgegevens lastig te interpreteren 
Hoewel op landelijk niveau en bij een aantal scholen zicht is op doorstroom 
tussen en binnen sectoren, geldt dat zeker niet voor alle scholen. Ook wanneer 
die gegevens wel beschikbaar zijn, blijkt het nog lastig voor scholen om ze te 
interpreteren en er in beleid op te sturen, blijkt uit een pilot in de eerste helft 
van 2012 met zeven vo-scholen en besturen, waaronder de AOC’s Clusius College 
en Citaverde College en ‘mengvorm’ Lentiz (Oomen, Dubbelman & Klein, 2012). 
Het doel van die pilot was om 1) de gegevens over de doorstroom van vo naar 
vervolgonderwijs en het succes in het vervolgonderwijs in beeld te brengen en 2) 
via een interpretatie en benutting van deze gegevens hun LOB-beleid te 
versterken. De deelnemende scholen hadden vooraf zelf een behoefte 
geformuleerd om doorstroomcijfers in beeld te brengen en daarmee aan de slag 
te gaan. Bij het startgesprek is onder meer verkend welke gegevens de scholen 
zelf al hebben (wisselen van ‘geen beeld’ tot ‘enigszins’) en welke vragen ze 
hebben.  
Het samenstellen van doorstroomcijfers door DUO bleek niet eenvoudig; Oberon 
heeft vervolgens nog een bewerking gemaakt om heldere rapportages te kunnen 
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maken. De cijfers hebben betrekking op 1) de doorstroom naar 
vervolgopleidingen per niveau en sector, 2) uitstroom en switchen van sector en 
3) het behalen van een diploma in het vervolgonderwijs. Bij de gesprekken naar 
aanleiding van de rapportages bleek verder dat de gesprekspartners van de 
scholen (CvB, management en decanen) het vaak lastig vonden om de 
doorstroomrapportages te interpreteren en om mogelijke vervolgstappen in 
bijvoorbeeld het LOB-beleid te bedenken. Het in beeld brengen van de 
doorstroomcijfers is volgens de betrokkenen wel heel nuttig, onder meer als 
aanknopingspunt voor (LOB-)beleid.  
In de genoemde pilot is onder meer voorzien in de behoefte van scholen om 
wisselaars naar een andere sector in beeld de brengen, maar deze indicator is 
daarna niet in de Doorstroomindicator van Vensters VO terecht gekomen. Een 
portal waar scholen zelf gegevens uit kunnen halen is ook nog niet beschikbaar. 
Wel bereidt Oberon in opdracht van de VO-raad en de AOC Raad een 
servicedocument voor met ideeën en tips voor scholen en besturen om meer 
zicht te krijgen op de doorstroom van leerlingen en op mogelijkheden om het 
LOB-beleid te versterken. 
 
2.5 Conclusie en reflectie 
Door de jaren heen is in alle sectoren van het beroepsonderwijs de sectorale 
doorstroom afgenomen. De sectorale doorstroom tussen groen vmbo en groen 
mbo is daarbij ook steeds laag vergeleken met de andere sectoren. De 
doorstroom bij VBG-scholen is gemiddeld genomen wat hoger dan bij AOC’s. 
Gezien de structuur van beide typen scholen zijn hun doorstroomcijfers echter 
niet zonder meer vergelijkbaar. Er zijn verder ook grote verschillen in 
doorstroomcijfers tussen schoollocaties; deze verschillen doen vermoeden dat 
vooral specifieke kenmerken van locaties een rol spelen om verschillen in 
doorstroompatronen tussen scholen te verklaren. Tegelijkertijd zijn er algemeen 
sectorale kenmerken van belang die maken dat vmbo-groen leerlingen relatief 
vaak voor een niet-groene mbo-opleiding kiezen (en tevens dat niet-groene 
vmbo’ers niet vaak voor een groen vervolg kiezen).  
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3  Factoren bij de schoolkeuze voor het vmbo 
 
Voor (ouders van) aanstaande vmbo-leerlingen speelt een aantal factoren een 
rol bij de keuze van een vmbo-school. In het huidige verband is met name de 
vraag welke rol kenmerken van het groene onderwijs en de groene sector daarbij 
spelen. 
 
3.1 Leerwegen in het vmbo, vooral de tl in trek  
Hoewel grote aantallen leerlingen na de basisschool starten in het vmbo en vele 
van hen daarna in het mbo verder leren, heeft het vmbo als geheel een negatief 
imago. Algemeen vormend onderwijs is favoriet en als het dan toch vmbo moet 
zijn, dan bij voorkeur vmbo-tl (de oude naam mavo is nooit verdwenen). Vooral 
de basisberoepsgerichte leerweg kampt mede hierdoor met dalende 
leerlingenaantallen, terwijl dat juist één van de toeleveranciers is van het mbo. 
Vanuit vmbo-tl is doorstroom naar de havo een mogelijkheid; één van de 
argumenten voor (ouders van) aanstaande vmbo-leerlingen om een voorkeur uit 
te spreken voor vmbo-tl, ook als op basis van de resultaten op de basisschool 
een andere leerweg in het vmbo logischer lijkt. De aantrekkelijkheid van vmbo-tl 
gaat gepaard met de kans op doorstroom naar de havo en daarmee het verlaten 
van het beroepsonderwijs. Scholen kunnen hierop sturen door het verbeteren en 
stimuleren van de doorstroom van vmbo-tl naar mbo4.  
De afwezigheid van vmbo-tl in de groene sector – enkele uitzonderingen 
daargelaten – ‘drukt’ in principe de aantrekkelijkheid van groen vmbo ten 
opzichte van scholen met tl. Binnen het groene onderwijs vindt doorstroom naar 
mbo4 doorgaans plaats vanuit vmbo-gl, maar er zijn uitzonderingen. Zo is het 
zogeheten Groene Lyceum specifiek op de doorstroom naar mbo4 en hbo 
gericht. Het gaat hier om een gecombineerd en veelal ‘verkort’ traject vmbo-
mbo bij een aantal AOC’s in vooral het noorden en oosten van het land. 
Daarnaast experimenteren het Citaverde College en het Edudelta College met 
respectievelijk 1) een tl-licentie met daarbij een duidelijke sectororiëntatie en 
inrichting van een ‘groene leeromgeving' en 2) een gerichte communicatie- en 
marketingstrategie in het algemene vmbo op tl-niveau. Beide experimenten zijn 
gericht op de doorstroming naar het mbo-groen niveau (3 en) 4, en worden 
meerjarig gemonitord (Kennis, Eimers en Jager, 2001; Kennis, Hövels en Jager, 
2013). Bij Citaverde Roermond (met een concurrerende mavo-school in de buurt) 
blijkt dat de combinatie van groen en tl als schoolkeuzemotief duidelijk een 
wervende rol speelt voor het vmbo, hoewel dit niet automatisch ook tot 
sectorkeuze groen leidt. Bij Citaverde Nederweert (een kleine mavo-school) 
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blijken andere keuzemotieven dan ‘groen’ belangrijker, met name de 
schoolgrootte, de begeleiding bij dyslexie en de etnische achtergrond van de 
leerlingen (zie ook paragraaf 3.2). 
 
3.2 Klein, veilig, zorgzaam en ‘wit’ 
Hoewel de meeste AOC’s geen vmbo-tl in huis hebben en wat dat betreft dus 
minder aantrekkelijk zijn dan andere vmbo’s, heeft het groene vmbo van de 
AOC’s – volgens veel deskundigen binnen en buiten de scholen – een relatief 
positief imago: klein, veilig, zorgzaam en bovendien ‘wit’. Voor een deel van de 
leerlingen is het groene vmbo van een AOC of VBG-school bovendien beter 
bereikbaar dan een andere school. Hiermee kan vmbo voor ouders en leerlingen 
een alternatief zijn voor een scholengemeenschap, zeker als het groene vmbo 
brede doorstroom naar alle sectoren van het mbo mogelijk maakt. 
Onderzoek van Pinapple Yellow (2004) en Verhoef en Dros (2010) levert een 
bevestiging van ‘klein, veilig en zorgzaam’ als keuzemotief voor het vmbo van 
een AOC. Volgens Verhoef en Dros (t.a.p.) onderscheiden ouders van vmbo-
groen leerlingen zich hierin echter niet veel van ouders van andere vmbo-
leerlingen. Veel ouders vinden een prettige schoolomgeving, een goede sfeer, 
een verzorgd gebouw, veel zorg en individuele begeleiding, veel doorstroom-
mogelijkheden naar alle kanten en een goede naam van de school belangrijke 
factoren bij de keuze voor een school. Dit geldt voor alle ouders, ook die van 
vmbo-groen leerlingen. Dit is een aanwijzing dat de genoemde factoren geen 
nadrukkelijke prikkel zijn om specifiek voor een groene vmbo-school te kiezen in 
plaats van voor een andere vmbo-school (of andersom). Zoals gezegd zijn de 
geraadpleegde deskundigen een andere mening toegedaan. En, gevraagd naar 
hun top 4 van belangrijkste schoolkeuzemotieven, duikt ook in het onderzoek 
van Verhoef en Dros (t.a.p.) bij ouders van vmbo-groen leerlingen op nummer 3 
wel ‘klein en overzichtelijk’ als keuzemotief op. Het lijkt er dus toch op dat de 
schoolgrootte een factor is om voor groen vmbo te kiezen. 
Feit is in elk geval dat de meeste groene vmbo-scholen relatief klein zijn 
vergeleken met het landelijk gemiddelde van 452 leerlingen in 2012/13 
(www.schoolvo.nl). Volgens dezelfde bron hebben de meeste groene vmbo-
scholen ook relatief veel zorgleerlingen. Ook uit de gehouden gesprekken met 
deskundigen en interviews bij scholen komt naar voren dan ‘klein, veilig, 
zorgzaam en wit’ motieven zijn om voor een groene vmbo school te kiezen. Met 
name wanneer in de buurt grote scholengemeenschappen met relatief veel 
allochtone leerlingen zijn gevestigd, is de keuze voor een AOC een ‘witte’ keuze. 
Het genoemde ‘witte’ karakter als keuzemotief wordt niet ondersteund door het 
onderzoek onder door Verhoef en Dros (t.a.p.); de geënquêteerde ouders 
noemen het witte karakter van een school niet als belangrijke factor bij de 
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schoolkeuze, ook ouders van vmbo-groen leerlingen onder hen niet. Mogelijk 
speelt ‘wit’ wel degelijk een rol, maar durft niet iedereen dat ook te zeggen? 
Onderzoek door Kennis, Eimers & Jager (2011) bij de locaties Roermond en 
Nederweert van het Citaverde College laat zien dat bij deze scholen de 
beeldvorming van zwarte en witte scholen en een voorkeur voor een ‘witte 
school’ wel degelijk een rol lijken te spelen (Kennis, Eimers & Jager, 2011, p.11-
12).  
 
3.3 Aansluiting bij interesses/hobby, maar niet per se voor later 
Uit de interviews bij AOC’s en uit hun websites komt naar voren dat de scholen 
zich profileren als school met leuke vakken en nadrukkelijk met brede 
doorstroommogelijkheden naar allerlei soorten vervolgonderwijs. Scholen in 
regio’s met een (traditioneel) duidelijk aanwezige groene arbeidsmarkt hebben 
soms een meer duidelijke groene profilering (bijvoorbeeld AOC Oost, Citaverde 
Horst), maar niet altijd (bijvoorbeeld Floracollege Naaldwijk). 
Het onderzoek van Verhoef en Dros (2010) lijkt de factor ‘leuke vakken’ te 
bevestigen. Ouders van vmbo-groen leerlingen wijken namelijk op één punt het 
meest nadrukkelijk af van andere ouders; gevraagd naar hun top 4 van 
keuzefactoren zetten velen de ‘aansluiting bij interesses/hobby’s van mijn kind’ 
op nummer 1, terwijl deze factor binnen de totale groep ouders niet in de top 4 
voorkomt. Daarnaast staat de net genoemde factor ‘klein en overzichtelijk’ in de 
top4 van ouders van vmbo-groen leerlingen: 

1. Aansluiting bij de interesses/hobby’s van mijn kind 
2. Een prettige schoolomgeving, goede sfeer en een verzorgd gebouw 
3. Klein en overzichtelijk 
4. School steekt veel tijd en energie in zorg en individuele begeleiding 

Blijkbaar kiest (toch) een groot aandeel leerlingen/ouders voor vmbo-groen 
vanwege het groene karakter van de school. Daarnaast speelt ‘klein en 
overzichtelijk’ een onderscheidende rol. Andere factoren zijn ook van belang als 
schoolkeuzemotieven, maar bij vmbo-groen niet op een andere manier dan bij 
het niet-groene vmbo. Het groene vmbo wordt niet als ‘groene fuik’ ervaren; de 
meeste ouders noemen de vele doorstroommogelijkheden als een van hun 
keuzemotieven. Deze factor staat echter niet in de top 4 van groen-kiezers en 
hoort volgens ouders die enige kennis hebben van vmbo-groen, ook niet bij de 
meest bij vmbo passende kenmerken. Zij noemen wel (Verhoef en Dros, 2010, 
p.12): 

1. aansluiting bij de interesses/hobby’s van mijn kind 
2. aansluiting bij de vervolgopleiding of beroepskeuze van mijn kind 
3. Een prettige schoolomgeving, goede sfeer en een verzorgd gebouw 
4. Klein en overzichtelijk 
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Uit interviews onder vmbo’ers en mbo’ers van acht Lentiz-scholen (groen en 
grijs) blijkt dat jongeren het lastig vinden om te kiezen én dat keuzeprocessen 
van persoon tot persoon verschillen. Sommigen weten al vroeg wat ze willen en 
zijn hier zeker van. Dit geldt – binnen de Lentiz-scholen – in het bijzonder voor de 
jongeren die in tuinders-families zijn opgegroeid, van kleins af aan meehelpen en 
bewust kiezen voor tuinbouw (Raaijmakers, 2009, p.2). Anderen (met name in 
het vmbo) weten ook goed wat ze willen, maar kiezen op basis van een 
romantisch ideaal zonder realistisch beeld van het beroep. Nog een andere 
groep maakt een negatieve selectie op basis van wat zij denken dat zij niet 
willen, of wat niet kan vanwege de benodigde vakken of het niveau. Een 
volgende groep bestaat uit twijfelaars; zij overwegen verschillende 
mogelijkheden en gaan doorgaans op zoek naar informatie om tot een keuze te 
komen. Een klein deel heeft geen idee wat ze willen en is ook niet erg 
gemotiveerd om daar achter te komen (Raaijmakers, 2009, p.2-3).  
Opvallend in dit onderzoek bij Lentiz is, dat een specifieke groene richting 
genoemd wordt in verband met een vroege en bewuste keuze. Dit sluit aan bij de 
waarneming van Verhoef en Dros (2010) dat een aansluiting bij interesses een 
belangrijk schoolkeuzemotief is in het groene vmbo. Ook grootschalig meerjarig 
monitoronderzoek door onderzoekers van het Expertisecentrum 
Beroepsonderwijs (ecbo) laat zien dat AOC’s – en ook de eveneens 
sectorgerichte vakscholen – relatief meer leerlingen trekken die weten wat ze 
willen worden (66%) dan ROC’s (59%) (Neuvel & Van Esch, 2012, p.104).2 
Verder laat ook het onderzoek van Kennis, Eimers en Jager (2011) en Kennis, 
Hövels en Jager (2013) zien dat bij de keuze voor een groen vmbo naast 
algemene motieven zoals die voor alle scholen gelden, bij het onderzochte groen 
vmbo ook specifieke motieven gelden: de groene sector zelf en de mogelijkheid 
tot doorstroom naar groen mbo. Ook de aanwezigheid van (experimentele) 
vmbo-tl blijkt een keuzemotief te zijn. 
 
3.4 Negatieve beeldvorming en onbekendheid 
Bij natuurwetenschappen en techniek is veel onderzoek gedaan naar (vroege) 
beeldvorming. Stereotiepe beelden over wetenschap en techniek blijken vaak al 
aan het einde van het basisonderwijs gevormd zijn, mede onder invloed van 
stereotiepe beelden bij ouders en leerkrachten. Deze beeldvorming beperkt 

                                                
2 Met name binnen de sector economie en handel zitten vrij veel leerlingen zonder een duidelijke 
beroepsinteresse en zonder zekerheid over de latere studiekeuze in het mbo (Neuvel & Van Esch, 
2010, p.95-96). 
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kinderen in hun keuzemogelijkheden en remt de keuze voor deze richting (VHTO, 
2011; Walma van der Molen, 2013). 
Het kan goed zijn dat bij veel ouders, leerkrachten en basisschoolleerlingen op 
een vergelijkbare manier als bij wetenschap en techniek ook stereotiepe beelden 
van groene opleidingen en beroepen leven. Exploratief onderzoek onder 
leerlingen vmbo en mbo en ouders door Pinapple Yellow (2004) laat zien dat de 
naam AOC bij leerlingen associaties oproept als ‘boerenschool’, ‘suf’, ‘dom’, 
‘lomp’ en ‘leraren met baarden en groene broeken’. In de Randstad echter is het 
begrip ‘boer’ onder jongeren vooral een abstract scheldwoord; ze kennen de 
sector feitelijk niet en gaan niet naar een AOC ‘omdat je gewoon geen boer wilt 
worden’. In meer landelijke gebieden wordt het AOC geassocieerd met een 
(bekende) subcultuur waar de meeste jongeren niet bij willen horen en 
waartegen ze zich afzetten. Ouders hebben bij de naam AOC ook de associatie 
‘boerenschool’, daarnaast ‘laag niveau/zorgleerlingen’ en (bij ouders met 
kinderen op een AOC) ‘klein en gezellig’. Prestatiegerichte ouders mijden de 
AOC’s vanwege het veronderstelde lage niveau (dat nog eens wordt bevestigd 
door het ontbreken van een theoretische leerweg); minder prestatiegerichte 
ouders zoeken het AOC op vanwege de zorgzaamheid (Pinapple Yellow, 2004). 
Volgens de geïnterviewden bij de AOC’s en VBG-scholen zijn 
basisschoolleerlingen en hun omgeving niet of nauwelijks bezig met 
mogelijkheden op de groene arbeidsmarkt, afgezien van degenen die er thuis 
mee opgroeien. De keuze voor een AOC wordt vooral ingegeven door het in de 
vorige paragrafen geschetste beeld. Toch zijn sommigen wel bezorgd dat ze nog 
steeds als ‘boerenschool’ bekend staan, of dat ze steeds meer het imago van een 
zorgschool krijgen. Profilering met ‘grijsgroene vakken’ en met brede 
doorstroommogelijkheden heeft nog steeds niet helemaal de A van de AOC’s 
weggepoetst. Aan de rand van de grote stad lijkt het helemaal lastig te zijn om 
groen onderwijs te volgen; als puber ben je niet blij als je in de bus naar huis 
commentaar krijgt dat je naar de stal ruikt. Het aanbieden van ‘groengrijze’ 
vakken, een vmbo-t afdeling of een Groen Lyceum kan helpen om een eenzijdig 
imago bij te stellen en om nieuwe doelgroepen aan te boren.  
Bij de groene scholen lijkt naast stereotiepe beeldvorming nadrukkelijk ook 
onbekendheid van de sector een rol te spelen bij de schoolkeuze, zowel binnen 
het vmbo (VHTO, 2011) als op de basisschool. Het onderzoek van Pinapple 
Yellow (2004) laat zien dat de onbekendheid met het AOC met name in de 
Randstad groot is; in landelijke gebieden is de bekendheid wel groot. Het 
onderzoek van Verhoef en Dros (2010) suggereert dat ‘winst’ te halen valt als 
leerkrachten basisonderwijs vmbo-groen als optie kennen en noemen. 
Leerkrachten blijken namelijk bij 60% van alle vmbo ouders en 53% van vmbo 
groen ouders te hebben geadviseerd over een specifieke school. Bij 38% van alle 
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ouders en 31% van de ouders van vmbo-groen leerlingen noemden leerkrachten 
van de basisschool vmbo-groen niet als optie (Verhoef en Dros, 2010, p.13, p.19). 
 
3.5 Conclusie en reflectie 
De keuze voor groen vmbo wordt onder meer afgeremd door onbekendheid met 
de groene scholen en stereotiepe beelden van de groene sector. De rol van deze 
factoren kan worden tegengegaan via voorlichting in het basisonderwijs zowel 
onder ouders, leerkrachten als kinderen, vooral ook wanneer deze voorlichting 
gepaard gaat met het opdoen van positieve ervaringen met ‘groen’ en 
reflectiegesprekken naar aanleiding daarvan. 
Mogelijk vormt ook de afwezigheid van de theoretische leerweg in het groene 
vmbo een rem op de keuze voor een groene school. De tl is bij de schoolkeuze 
voor het vmbo steeds meer in trek. Groene scholen kunnen hierop inspelen met 
een gemengde leerweg, het Groene Lyceum en experimenten met een groene tl. 
Met name wanneer hierbij een nadrukkelijke relatie wordt gelegd met groen 
mbo4, lijkt de sectorale doorstroom er ook van te kunnen profiteren.  
Vmbo-groen kent relatief veel bewust groene kiezers. Deels gaat het om 
leerlingen die van huis in de groene sector meelopen, een reëel beeld daarvan 
hebben en er ook hun toekomst zien. Tenzij ze in hun vmbo-loopbaan gaan 
twijfelen, zullen zij naar verwachting doorstromen naar groen mbo. Daarbij is 
overigens niets gezegd over de waarde van twijfelen. Moet je leerlingen met een 
smal maar goed gefundeerd beroepsbeeld nu wel of niet laten ervaren dat er 
meer is dan alleen dat wat ze al kennen? Vanuit het oogpunt van groene 
doorstroom is dat niet wenselijk, vanuit het oogpunt van een brede 
maatschappelijke oriëntatie echter wel. 
De interesse van basisschoolleerlingen voor groene beroepen kan ook een vaag 
of romantisch beeld zijn. ‘Iets met dieren’ als schoolkeuzemotief omdat je gek 
bent met je eigen konijn of paard, wil echter nog niet zeggen dat een leerling een 
adequaat beeld heeft van beroepen die ‘iets met dieren’ doen en van 
opleidingen die daarbij horen. Vergeleken met de leerlingen die van huis uit in de 
groene sector meelopen, stromen leerlingen die bij de start in het vmbo een 
vaag of romantisch beeld van de groene sector hebben, minder vaak door naar 
groen mbo. Mogelijk kunnen scholen sturen op een heroriëntatie op andere 
delen van de groene sector; de vraag is echter of en in hoeverre scholen dat ook 
willen. 
Er zijn ook veel leerlingen die om andere redenen voor vmbo-groen kiezen, 
twijfelen over hun beroepskeuze of nog helemaal geen idee hebben. Hun keuze 
voor groen vmbo lijkt onder meer te worden gestimuleerd door de beeldvorming 
van de groene scholen als ‘klein, veilig, zorgzaam en wit’, hoewel een deel van 
deze kenmerken niet uniek zijn voor groen vmbo. Het keuzemotief ‘wit’ gaat 
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mogelijk schuil achter deze andere keuzemotieven. Leerlingen die vooral op basis 
van deze motieven naar een groen vmbo gaan, doen dat niet of in mindere mate 
vanwege affiniteit met de groene sector of het idee daarin een loopbaan te 
kiezen. Met andere woorden, wanneer vmbo-scholen zich nadrukkelijk profileren 
als school voor een brede doelgroep, verlaagt dat als zodanig de kans op 
sectorale doorstroom, tenzij ze op andere vlakken hun beleid aanpassen. Zoals in 
het volgende hoofdstuk verder wordt uitgewerkt, gaat het daarbij vooral om het 
opdoen van (realistische en positieve) ervaringen met leren en werken in de 
groene sector, en reflectiegesprekken naar aanleiding daarvan. 
Al met al betekent een keuze voor groen vmbo zeker niet per se een groene 
sectorkeuze. Het lijkt belangrijk om als groene vmbo-school (meer) rekening te 
houden met de genoemde verschillen tussen (ouders van) leerlingen in beelden 
van het groene onderwijs en mogelijke loopbanen.  
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4 Factoren tijdens de loopbaan in het vmbo 
 
De belangrijkste reden voor de lage doorstroom tussen groen vmbo en groen 
mbo is het feit dat veel (ouders van) leerlingen om andere redenen dan een 
groene loopbaan voor een groen vmbo kiezen, zoals we in het voorgaande 
hoofdstuk zagen. Binnen het vmbo speelt een aantal aanvullende factoren een 
rol. Eén daarvan is dat leerlingen gemiddeld genomen steeds later tot een 
sectorkeuze komen, wat op gespannen voet staat met de sectorale structuur van 
AOC’s en qua structuur pas bij de scholengemeenschappen van VBG-scholen. 
Een andere factor is de aandacht voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB); 
deze pakt bij AOC’s op een specifieke manier uit. De keuze voor groen wordt 
vooral bepaald door ervaringen met en beeldvorming van ‘groen’ in het vmbo; 
op dit vlak zijn vanuit het oogpunt van groene doorstroom versterkingen 
mogelijk.  
 
4.1 De sectorkeuze: verschuiving van voor naar binnen en na het vmbo 
Leerlingen die voor een AOC kiezen, lijken op het eerste oog hun sectorkeuze al 
bij de overgang naar het vmbo gemaakt te hebben. In het vorige hoofdstuk zagen 
we echter dat dit zeker niet voor alle leerlingen geldt. Een groeiende groep AOC-
leerlingen maakt de sectorkeuze pas bij de overgang naar het mbo (tenzij ze 
tussentijds uitvallen of van school wisselen) en daarbij is mbo-groen een van de 
mogelijkheden naast andere. Met andere woorden, de sectorkeuze die in het 
overige vmbo voor het merendeel bij de overgang naar het derde leerjaar 
plaatsvindt, lag in de AOC’s vroeger (meer) bij de start in het vmbo en is (meer) 
verschoven naar het eind van het vmbo.  
Anders is de situatie bij de scholengemeenschappen met groene afdelingen 
(VBG-scholen). Op een scholengemeenschap waar vmbo groen wordt 
aangeboden kunnen leerlingen – in tegenstelling tot op een AOC – in de 
bovenbouw van het vmbo uit meer sectoren kiezen en is er sprake van een min 
of meer bewuste keuze. De VBG-scholengemeenschappen hebben doorgaans 
drie tot vier afdelingen, niet alleen sectorale afdelingen zoals Techniek, Zorg & 
Welzijn, Economie en Groen, maar op een groeiend aantal scholen ook 
Intersectoraal. De doorstroom van vmbo-groen naar mbo-groen is bij VBG-
scholen wat hoger dan bij de AOC’s, wat vermoedelijk te maken heeft met de 
bewustere (sector)keuze aan het eind van leerjaar 2 binnen de betrokken 
scholengemeenschappen, terwijl leerlingen in AOC’s eerder geneigd zijn om de 
school af te maken (ook al hebben ze een andere sector op het oog). De nog 
lopende LOB-pilot van de VBG zal moeten uitwijzen welke factoren mogelijk 
verder een rol spelen om het verschil in doorstroompercentages met de AOC’s te 
verklaren. De interviews met vertegenwoordigers van VBG-scholen die daarvoor 
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in juni 2013 plaatsvonden laten zien dat een aantal VBG-scholen met hoge 
sectorale doorstroompercentages relatief veel vmbo-groen-leerlingen heeft die 
van huis uit in de groene sector zijn opgegroeid en/of waar geen vmbo-vestiging 
van een AOC in de buurt zit. Het in aanraking komen met groen vmbo leidt voor 
een aantal andere leerlingen tot sectorkeuze groen, maar niet per se met het 
idee om ook in die richting vervolgonderwijs en werk te kiezen. Onder meer blijkt 
voor een aantal van hen de sfeer in de groene afdeling van hun school 
(samenhangend team met duidelijkheid en veel aandacht voor leerlingen) een 
keuzemotief; anderen kiezen voor groen omdat er geen vmbo sector echt past 
hun beroepswens (ict, sport, leger) of omdat ze nog geen idee hebben van hun 
toekomst en kiezen wat ze op dat moment het meeste aanspreekt, om welke 
reden dan ook. 
 AOC’s kunnen (nog) geen intersectorale trajecten aanbieden, maar kunnen (net 
als VBG-scholen overigens) met een intrasectoraal landbouwbreed aanbod de 
keuze voor een richting wel uitstellen tot de overstap naar het mbo. Het effect 
hiervan op de doorstroom naar het groene mbo is op dit moment onduidelijk; 
wel kan vermoed worden dat het type leerlingen dat voor landbouw breed kiest, 
mede een rol speelt. Uit de gesprekken met deskundigen en de interviews bij 
scholen komt naar voren, dat scholen bij een overstap naar een landbouwbreed 
programma vaak weerstand ervaren bij de (ouders van) leerlingen die specifiek 
voor groen onderwijs kiezen omdat ze daar hun toekomst zien, met name in het 
bedrijf thuis. Ze willen opgeleid worden in een specifieke richting, niet breed. Bij 
VBG-scholen kiest daarom een aantal ‘groene’ leerlingen voor vmbo techniek, 
om daarna in mbo loonwerk of landbouwmechanisatie verder te gaan. 
Tegenover intra- en intersectorale programma’s die de sector- en richtingkeuze 
uitstellen, staan de sectorale leerroutes zoals VM2, vakcolleges en het Groene 
Lyceum. Deze zijn vooral bestemd voor leerlingen die al vroeg weten in welke 
richting ze willen werken en/of via een verkort traject (met afgestemde 
leerinhouden en didactiek in vmbo en mbo) een diploma willen halen. In 
hoeverre komt de feitelijke leerlingenpopulatie overeen met deze omschrijving? 
Den Boer en Balk (2011) deden bij een aantal AOC’s verkennend onderzoek naar 
geïntegreerde trajecten en de inrichting van loopbaanoriëntatie en –begeleiding 
(LOB) daarbij. Uit hun rapportage komt onder meer naar voren dat volgens de 
bevraagde respondenten een deel van de leerlingen in geïntegreerde trajecten 
meer geïnteresseerd is in een versneld snel traject naar een diploma dan in een 
loopbaan in de groene sector (t.a.p., p.3-4). Ook stellen ze dat voor de scholen 
het verhogen van diplomarendement en het tegengaan van VSV belangrijker zijn 
(omdat ze daarop worden afgerekend) dan LOB. De onderzoekers tekenen hierbij 
aan dat binnen de scholen nog weinig visie lijkt te zijn ontwikkeld op 
geïntegreerde trajecten en de rol van LOB daarin, maar dat de waargenomen 
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motivaties en loopbanen van leerlingen wél om een dergelijke visie vraagt. Dat 
geldt zowel voor de facilitering van een brede oriëntatie op 
vervolgmogelijkheden als wat betreft een (bredere) oriëntatie op de vele 
mogelijkheden in de groene sector.  
Tot slot kan nog de experimentele tl-route genoemd waar Citaverde College en 
Edudelta College mee experimenteren. Hierbij richt Citaverde zich op werving 
voor de tl, het maken van een groene sectorkeuze en doorstroom naar mbo-
groen. De eerste metingen laten zien dat de tl wervend werkt, maar ook dat 
leerlingen daarbinnen weinig kiezen voor de sector groen. Bij degenen die wel 
een groene sectorkeuze maken, blijkt deze bepaald geen garantie voor de keuze 
voor groen mbo (Kennis, Eimers en Jager, 2011; Kennis, Hövels en Jager, 2013). 
 
4.2 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding als agendapunt 
Algemene ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden 
Ondanks de toenemende aandacht van scholen voor loopbaanoriëntatie en -
begeleiding (LOB), ervaren veel vmbo-leerlingen weinig hulp bij het maken van 
loopbaankeuzes. Ook is er weinig verandering zichtbaar in de mate van zekerheid 
over beroepsinteresse en studiekeuze. Keuzes van ‘zekere’ kiezers lagen vaak al 
in klas 2 van het vmbo vast. LOB kan voor hen die zekerheid versterken, maar 
LOB leidt als zodanig niet tot meer leerlingen die zich zeker voelen (Neuvel & Van 
Esch, 2010, p. 145-146).  
Aandacht voor LOB zonder meer is dus niet voldoende. Meijers, Kuijpers en 
Winters (2010) en Kuijpers (2012) wijzen op de vormgeving, doelen en kwaliteit 
van LOB als doorslaggevende factor voor de bijdrage aan een succesvolle 
loopbaan van leerlingen. Zij schetsen een ontwikkeling van LOB als 
ondersteuning van het kiezen (studiekeuze op basis van beroepskeuzetests 
binnen een stabiele beroepenmarkt in de jaren ‘70 en ’80 van de vorige eeuw) 
naar leren kiezen (met ondersteuning van de ontwikkeling van zelfvertrouwen 
als basis voor een breder perspectief op mogelijkheden) naar het idee van 
ondersteuning van een actieve en bewuste ontwikkeling van persoonlijke 
loopbanen. Dit zogeheten loopbaanleren is volgens hen noodzakelijk gezien de 
onzekerheid van keuzes in een dynamische markt. Adequate ondersteuning van 
het loopbaanleren door de school met LOB-beleid, doorlopende leerlijnen en 
dergelijke, vereist volgens Kuijpers (2012) de ontwikkeling van een 
‘samenhangende architectuur’ van de leeromgeving, waarbij 
competentieontwikkeling van docenten en praktijkbegeleiders om goede 
loopbaangesprekken te voeren, een van de condities is.3 
                                                
3 Overigens zet met name Luken (2009, 2011, 2012a, 2012b, 2012c) kanttekeningen bij de theorie 
zoals Meijers en Kuijpers deze hebben ontwikkeld; hij zou te weinig rekening houden met 
ontwikkelingspsychologische aspecten, die maken dat loopbaanreflectie door leerlingen negatief 
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Winters (2012, p.67-98) onderzocht het belang van loopbaangesprekken voor de 
ontwikkeling van loopbaancompetenties door 250 vmbo-leerlingen twee jaar te 
volgen van het laatste jaar van het vmbo tot en met het tweede jaar van het 
mbo. Leeftijd blijkt een positief effect op loopbaancompetenties te hebben 
(relatief oudere leerlingen zijn competenter), maar los daarvan hebben de 
loopbaangesprekken een consistent positief effect, ook op aspecten die in ander 
onderzoek wel eens negatief scoren (loopbaanreflectie, beroepsidentiteit, 
loopbaankeuzes, passendheid van de keuze).  
In hoeverre LOB-projecten succesvol zijn, hebben Van der Boom, Van der Aa & 
De Bruin (2009, p.23-24) mede op basis van eerder onderzoek succes 
geoperationaliseerd in  

- enerzijds procestermen: breed draagvlak in/betrokkenheid van de interne 
organisatie, samenwerking tussen scholen en bedrijven/instellingen 
(eventueel ook met kenniscentra), focus en inbedding van het beleid en 
vormgeving en inrichting van LOB (zoals verschillende activiteiten, 
verschillende vormen van begeleiding, monitoring/evaluatie) en 

- aan de resultatenkant: in termen van bereik, vermindering van vsv, 
doelmatigheid, tevredenheid en verhoging van motivatie van leerlingen. 

Goede praktijkvoorbeelden die Van der Boom, Van der Aa & De Bruin (2009) op 
basis hiervan beschrijven hebben betrekking op:  

- LOEKS, een doorlopende leerlijn van vmbo-t naar mbo3 en 4. Het gaat om 
een programma waarin leerlingen via door mbo-docenten uitgevoerde 
praktijksimulaties in contact komen met het beroepenveld van de 
verschillende mbo-sectoren, dit als oplossing voor het vaak verkeerde of 
incomplete beeld van de in het mbo gekozen sector, dat uitval en 
switchen tot gevolg had. 

- Het MentorProgramma, een aanvulling op de reguliere begeleiding door 
school en hulporganisaties van multiculturele jongeren en vrouwen in de 
techniek, waarbij de mentor niet alleen coacht maar ook rolmodel is. 
Effecten zijn minder VSV, verhoogde activiteit in het onderwijs en een 
groter gevoel van eigenwaarde. 

- Peer Support, waarin vo- en mbo-studenten elkaar in verschillende rollen 
ondersteunen in verschillende fasen in hun studieloopbaan en ook 

                                                                                                                                 
kan uitpakken in bijvoorbeeld piekeren of andere negatieve denkgewoontes. Ook merkt Luken op 
dat goede studieloopbaanbegeleiding weliswaar belangrijk is, maar dat deze geen antwoord kan 
bieden op de vroege keuzemomenten in ons onderwijsstelsel. Meijers en Kuijpers (2011) stellen 
hier tegenover dat wetenschappelijk bewijs voor de door Luken genoemde negatieve effecten 
ontbreekt en dat een belangrijker vraag is hoe docenten de kwaliteit van hun gesprekken met 
leerlingen op een hoger peil kunnen brengen (zie ook Kuijpers, 2012; Meijers, 2012; Meijers, 
Kuijpers & Bakker, 2006; Meijers, Kuijpers & Winters, 2010). 
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getraind worden voor die rol(len), waardoor vsv wordt tegengegaan en 
studenten bovendien als peer extra competenties verwerven 

- Delft On Stage, waarin vmbo’ers in het kader van hun pso op 
bedrijfsbezoek gaan. Zowel docenten, leerlingen als bedrijven zijn actief 
betrokken in de voorbereiding (briefings, trainingen, visitekaartjes 
maken, gastlessen), die uitmondt in de Delftse Doe Dag waarop alle 
werkbezoeken plaatsvinden. De veronderstelling is dat een beter 
onderbouwde en geïnformeerde keuze voor een vervolgopleiding tot 
minder uitval leidt, en dat contacten tussen docenten en bedrijven daar 
ook een bijdrage aan leveren.4 

- Het Carrouselproject om 3e en 4e jaars vmbo-leerlingen breder te laten 
kennismaken met beroepsbeoefenaren in organisaties en bedrijven, 
waarbij de kenniscentra de bedrijven werven, het programma toetsen en 
de bedrijfsbezoeken coördineren, en de scholen de leerlingen begeleiden 
voor/tijdens en na de bezoeken.5 

- Champs on Stage, waarin grote werkgevers en andere organisaties in de 
Randstad bedrijfsstages en mentorprojecten voor vmbo-leerlingen 
organiseren (waarbij onder meer uitzendbureau Randstad de 
stagematches bepaalt) en hen zo beter zicht geven op de arbeidsmarkt en 
ondersteunen bij het maken van een juiste studiekeuze. Ook hier hebben 
bedrijven, leerlingen en docenten elk een actieve rol. 

- Almeerkans, waarin risicoleerlingen uit het vmbo in een buitenschools 
project door een multidisciplinair team wordt begeleid terug naar school, 
naar werk of naar derden. 

De onderzoekers hebben op basis van hun bevindingen een checklist voor een 
succesvolle aanpak van LOB ontwikkeld (t.a.p., p.67-69). Ook de KPC-groep heeft 
een dergelijke checklist ontwikkeld (www.kpcgroep.nl.standaardenmbo, 
geraadpleegd op 19 februari 2013). voortbouwend op uitgevoerd 
literatuuronderzoek, interviews en een groepsbijeenkomst met sleutelpersonen 
(Amsing, Van Lieverloo & Wentink, 2010). Ook in dit onderzoek en de opgestelde 
checklist ligt het accent op toerusting van leerlingen om vanuit een zo breed 
mogelijk perspectief keuzes te maken, en gaat het niet om sectorale doorstroom. 
                                                
4 Delft On Stage maakt deel uit van een breder commercieel programma in verschillende steden. 
De methodiek is globaal overal hetzelfde. Het leggen van persoonlijke contacten tussen vmbo-
leerlingen beroepsbeoefenaren staat centraal. Zie www.onderwijsonstage.nl. Kieft, Donker, 
Walraven & Gramberg (2012) laten in hun onderzoek zien dat er grote verschillen zij in de mate 
waarin de beoogde contacten daadwerkelijk worden gerealiseerd en dat een goede voorbereiding 
en motivatie dit contact bevorderen. Vooral twijfelende en verlegen leerlingen lijken baat te hebben 
bij de persoonlijke contacten met beroepsbeoefenaars. 
5 Ook Neuvel & Van Esch (2010, p.156) noemen in het kader van LOB de VMBO-carrousel als 
good practice, waarnaar bovendien ook vrij veel onderzoek is gedaan. 
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Duidelijke regie, persoonlijke lijnen tussen instellingen, persoonlijk contact met 
leerlingen, individuele begeleiding voor leerlingen, betrekken van de ouders, plus 
over een weer kennis van elkaars systeem en onderwijs tussen vo en mbo, 
blijken succesfactoren om de overgang naar het mbo te verbeteren.  
 
LOB in het groene vmbo 
Er is weinig onderzoek beschikbaar dat specifiek betrekking heeft op LOB in het 
groene onderwijs. Uit het verkennende onderzoek van Den Boer en Balk (2011) 
bij geïntegreerde trajecten bij AOC’s komt naar voren dat diverse 
professionaliseringsvragen rond LOB leven. Het gaat onder meer om het voeren 
van reflectiegesprekken, de ontwikkeling van portfolio’s en andere 
verslagleggingsvormen, het realiseren van een samenhang/doorlopende leerlijn 
LOB vmbo-mbo, de rol van HRD/HRM, taken en rollen van betrokkenen bij en het 
inschakelen van ouders. 
Meng, Coenen, Huijgen, Ramaekers en van Thor (2009, 10-12) hebben gevraagd 
naar de tevredenheid van gediplomeerde vmbo’ers over de begeleiding en 
voorlichting in relatie tot studie- en beroepskeuze. 43% blijkt tevreden, één op 
de drie is tevreden noch ontevreden en één op de vijf is ontevreden met de 
(studie)begeleiding, waarbij de verschillen tussen de leerwegen en sectoren klein 
zijn. De tevredenheid over de voorlichting over studie- en beroepskeuze vertoont 
een vergelijkbaar gemiddeld patroon, maar verschilt wel wat tussen de sectoren: 
bij techniek is de tevredenheid wat hoger en bij gezondheidszorg lager; 
landbouw en economie nemen een middenpositie in. 
Kroeze (2012) onderzocht binnen AOC Friesland welke activiteiten van een daar 
ingezet loopbaanontwikkelings- en beroepsoriëntatieprogramma bijdragen aan 
de ontwikkeling van een reëel groen beroepsbeeld bij vmbo-leerlingen. Kroezes 
conclusie is dat binnen het LOB-programma geen activiteiten zijn te identificeren 
die een significant effect hebben op het groene beroepsbeeld van de leerlingen. 
Wel geeft een groot deel van de leerlingen (43%) aan dat gesprekken met 
docenten bijdragen aan de ontwikkeling van een groen beroepsbeeld. Het 
beroepsbeeld van de leerlingen is vervolgens ook van invloed op de keuze voor 
de groene sector. Ook heeft de bekendheid met de groene sector invloed op het 
groene beroepsbeeld van leerlingen en de keuze voor de groene sector. 
In de voor het voorliggende onderzoek gehouden gesprekken met deskundigen 
en interviews bij scholen komt naar voren dat men binnen vmbo-scholen vooral 
belang hecht aan LOB die leerlingen helpt te ontdekken waar ze goed in zijn en 
wat ze willen, en die bijdraagt aan een breed beeld van mogelijkheden. Binnen 
groene vmbo-scholen vindt men dit belangrijker dan doorstroom naar groen 
mbo, en wijst men LOB die expliciet aanstuurt op sectorale doorstroom 
nadrukkelijk af. Men legt de nadruk op voorbereidend beroepsonderwijs in plaats 
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van op het sectorale karakter van het AOC. Men is er eerder trots op dat de 
profilering met brede doorstroommogelijkheden naar allerlei sectoren ook 
daadwerkelijk terug te zien is in een grote groep die na het groene vmbo naar 
een ROC gaat. Ook speelt mee dat men erin slaagt sociaal kwetsbare leerlingen 
die voor een kleine en zorgzame school en ‘iets met dieren’ kiezen, binnen het 
groene vmbo zo weerbaar worden, dat ze doorstromen naar bijvoorbeeld mbo 
zorg en welzijn in plaats van naar mbo dierverzorging.  
Een bewuste en goed geïnformeerde keuze vindt men belangrijker dan dat de 
vervolgopleiding groen is of dat er arbeidsmarktkansen liggen; een leerling kan 
beter een opleiding die hem past en waarvoor hij goed gemotiveerd is afronden, 
dan voortijdig uitvallen als gevolg van een slechte keuze. Aangezien 
beroepsonderwijs voor een belangrijk deel gericht is op algemene competenties, 
is een diploma in zekere zin belangrijker dan een specifieke beroepsrichting. 
Zowel bij de VBG-scholen als binnen de AOC’s is er bij de sector- en 
opleidingskeuze aandacht voor een brede oriëntatie op verschillende sectoren. 
Binnen de VBG-scholen zijn die andere sectoren naast groen binnen de eigen 
school aanwezig en komen leerlingen met de verschillende mogelijkheden in 
aanraking. In de interviews bij VBG-scholen kwam wel naar voren dat men als 
groen vmbo mogelijk een wat ‘eerlijker en realistischer’ beeld schetst dan andere 
sectoren (binnen dezelfde school) dat doen. Bij AOC’s merkt men op zelf 
weliswaar actief andere sectoren in beeld te brengen, maar dat andersom 
scholengemeenschappen (uitgezonderd de VBG-scholen) zeker niet altijd de 
groene sector betrekken in hun LOB-activiteiten. Het groene onderwijs is 
nauwelijks in beeld bij de meeste scholengemeenschappen, en ook ontbreekt in 
de meeste LOB-methodes aandacht voor de groene sector.  
Overigens zijn er ook scholengroepen met groene en niet-groene scholen onder 
hetzelfde bestuur, zoals de Lentiz Onderwijsgroep en het Prinsentuincollege 
binnen ROC West Brabant. Mogelijk is hier binnen het niet groene vmbo meer 
dan elders aandacht is voor de groene sector; maar dit is in het huidige verband 
echter niet onderzocht. 
 
4.3 Ervaringen met en beeldvorming van ‘groen’ in het vmbo 
Zoals besproken in paragraaf 4.1 blijkt met de verbreding van de doelgroep van 
de AOC’s de feitelijke sectorkeuze voor een belangrijk deel van de leerlingen te 
zijn verschoven van de start naar het eind van het vmbo. Dit betekent dat de 
keuze voor een vervolg in groen mbo (nog) minder vanzelfsprekend is dan 
voorheen. Een versterking van uitstel van keuzes door de groei van de inter- en 
intrasectorale programma’s, met daarnaast de mogelijkheid voor versnelde 
routes naar een diploma binnen sectorale geïntegreerde trajecten, lijken 
tegemoet te komen aan de diversiteit in de vmbo-populatie. Dit leidt echter niet 
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(vanzelf) tot een versterking van de groene sectorale doorstroom. Van groot 
belang, maar ook niet direct verbonden met sectorale doorstroom, is een goede 
loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Dit thema staat op de agenda’s van 
scholen, waarbij nog een wereld te winnen is, zoals in paragraaf 4.2 is 
aangegeven. 
In het huidige onderzoek is de vraag vervolgens, waarom leerlingen wel of niet 
voor het groene onderwijs kiezen. Welke ervaringen doen ze op, hoe ‘groen’ zijn 
die en waartoe leidt dat? Op de vmbo-scholen (waaronder VBG-scholen, geen 
AOC’s) die hebben deelgenomen aan de Vmbo mbo Keuzemonitor van VHTO, 
geeft de meerderheid van de leerlingen aan het meest met hun ouders te praten 
over de sector- en opleidingskeuze. De mentor, docenten of decaan spelen dus in 
mindere mate een rol. Meisjes praten meer dan jongens ook veel met hun 
vrienden en medeleerlingen over de sectorkeuze (VHTO, 2011, p.13). Hoe 
belangrijk de beeldvorming van ouders is, blijkt uit de verschillen in adviezen aan 
jongens en meisjes wat betreft techniek en landbouw: “Ouders raden in 2010 
opvallend veel vaker meisjes af (80%) voor techniek te kiezen dan jongens (21%). 
Dit wijst er sterk op dat ouders zich in hun adviezen laten leiden door 
seksestereotiepe opvattingen over technische opleidingen en beroepen. 
Daarnaast raden ouders de sector Landbouw af omdat ze zelf hier te weinig 
kennis over hebben, maar dat doen ze evenveel bij jongens en meisjes.” (VHTO, 
2011, p.14). De onbekendheid van ouders met het groene domein die – zoals we 
in hoofdstuk 3 zagen – bij de keuze voor het vmbo al een rem is voor een groene 
keuze, blijkt dus bij de sectorkeuze opnieuw een rol te spelen.  
Ook de ervaringen bij de sectorkeuze binnen de experimentele tl van het 
Citaverde College laat zien hoe belangrijk ouders zijn bij de sectorkeuze, terwijl 
de rol van de decaan, mentor of docent beperkt is. Veel activiteiten die te maken 
hebben met het creëren van beroepsbeelden, hebben volgens de leerlingen 
maar een beperkte invloed op hun keuze gehad. De onderzoekers wijzen erop 
dat ouders echter vaak geen goed beeld van vervolgopleidingen en beroepen 
hebben, waardoor de keuze van de leerling op verkeerde vooronderstellingen 
wordt gemaakt (Kennis, Hövels en Jager, 2013).  
Overigens lijken niet alleen ouders maar ook (een deel van) de vmbo-docenten 
vaak geen goed beeld te hebben van het groene onderwijs en de groene 
arbeidsmarkt. Volgens de voor dit onderzoek geraadpleegde deskundigen en 
sleutelpersonen bij scholen wil het feit dat vmbo en mbo in AOC’s formeel 
samen één school zijn, zeker niet zeggen dat vmbo- en mbo-docenten elkaar 
spreken of dat vmbo-docenten adequate actuele beelden hebben van groene 
beroepen. Binnen het vmbo zelf hebben avo-docenten niet altijd een adequaat 
beeld van het groene domein en kan het blikveld van docenten van de 
beroepsgerichte vakken beperkt zijn tot hun eigen deel. Verschillende personen 
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merken op dat regionale arbeidsmarktcijfers zoals Aequor die samenstelt, 
onvoldoende in beeld zijn bij zowel scholen als ouders en leerlingen. Hoewel we 
eerder zagen dat kansen op werk in LOB-activiteiten beperkt een rol spelen, zou 
kennis van beschikbare cijfers wel kunnen voorkómen dat onjuiste beelden 
ontstaan.  
De interviews suggereren verder ook dat het vmbo van AOC’s voor leerlingen de 
ervaringen met groen beperken tot het eigen vmbo-curriculum en min of meer 
‘vergeten’ om met het oog op oriëntatie en vervolgkeuzes in elk geval ook het 
eigen groene mbo in beeld te brengen. Wel groeit het besef dat oriëntatie op het 
eigen groene mbo nadrukkelijk onderdeel van het LOB-programma moet 
uitmaken, mede omdat het leerlingenbestand minder dan in eerdere decennia 
bekend is met de groene sector, en mede ook door de concurrentie in de regio. 
Colleges van Bestuur en directies vragen aandacht voor vergroting van de groene 
doorstroom, of geven zelfs opdracht om de interne doorstroom jaarlijks met een 
aantal procenten te verhogen. Zoals in paragraaf 4.2 is besproken, is voor de 
meeste respondenten binnen de scholen groene doorstroom echter geen 
prioriteit. Wanneer een directeur, decaan of docent verantwoordelijk is voor 
zowel vmbo als mbo, of bijvoorbeeld zijn/haar roots in mbo heeft en nu in vmbo 
werkt, heeft deze vaker het belang van sectorale doorstroom op het netvlies dan 
wanneer verantwoordelijkheden voor vmbo en mbo verdeeld zijn. 
Gecombineerde vmbo-mbo functies komen echter vrij weinig voor. En, hoewel in 
een aantal gevallen groen vmbo en mbo dezelfde locatie delen, is in de praktijk 
toch vaak sprake van twee werelden naast elkaar. 
Naar analogie met de technische sector (Groeneveld en Van Steensel, 2008; 
VHTO, 2011) en in het verlengde van wat in voorgaande paragrafen al aan de 
orde is geweest, kan – op basis van eerder onderzoek en naar aanleiding van de 
nu gevoerde gesprekken en interviews – gesteld worden dat de kans op een 
keuze voor groen onderwijs en de groene arbeidsmarkt vergroot bij succesvolle 
contacten van leerlingen met groene beroepen, opleidingen, mbo-groen 
studenten en beroepsbeoefenaars die als rolmodellen gastlessen, workshops en 
rondleidingen geven. Het is belangrijk dat leerlingen een positief en realistisch 
beeld van de mogelijkheden in de sector krijgen, in combinatie met informatie 
over relevante opleidingen daarbij, met onder meer de mogelijkheid voor vmbo-
bovenbouw leerling tot proefstuderen in groen mbo. In een aantal regio’s 
hebben ook groene bedrijven een rol bij de oriëntatie van leerlingen, meer dan 
alleen via de stages die ze lopen. Verschillende scholen geven dat er op dat vlak 
nog meer gedaan zou kunnen worden, maar dat de middelen beperkt zijn. 
Daarbij liggen er zeker ook kansen wanneer niet alleen leerlingen maar ook 
vmbo-docenten en wellicht ook ouders workshops en dergelijke zouden volgen. 
Binnen een aantal AOC’s doet men momenteel pilot-ervaringen op met dit soort 
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activiteiten; aan het eind van schooljaar 2012-13 doen zij verslag van hun 
ervaringen (Van den Berg, 2013b). Naar verwachting leveren de genoemde 
vormen voor oriëntatie een beter beeld op van beroepen en opleidingen dan 
voorlichtingsdagen, glossy folders of tochten langs praktijklokalen. 
In aanvulling hierop: Ervaringen in de technische sector wijzen uit dat niet alleen 
de mate van zichtbaarheid van de sector van belang is, maar ook de inhoud van 
die zichtbaarheid en de aansprekendheid van de aanbiedingsvorm. Persoonlijke, 
meermalige contacten met beroepsbeoefenaars uit innovatieve (en schone) 
bedrijven via gastlessen, werkbezoeken en stages leveren meer belangstelling op 
dan surfen op internet en ontmoetingen in smeer, klei en kou. Volgens Walma 
van der Molen (persoonlijke mededeling aan Peter den Boer) vinden 
bedrijfsbezoeken in de techniek vooral plaats bij traditionele bedrijven en blijft 
daardoor een positief effect op de attitude tegenover techniek uit; alle 
stereotypen worden juist bevestigd: vuil werk, laag betaald, lage status, et 
cetera. Dat zou voor groen ook kunnen gelden; denk bijvoorbeeld aan leerlingen 
die niet in de levensmiddelentechnologie willen werken, omdat ze het beeld 
hebben dat dat alleen lopende band werk is dat alleen Polen nog wel willen 
doen, en niet weten dat in die bedrijven ook medewerkers kwaliteitszorg en 
procestechnologen nodig zijn. In een aantal gesprekken en interviews wordt erop 
gewezen dan leerlingen in groen vmbo vooral het groene (vmbo)onderwijs en 
bedrijfsleven meemaken en daarop hun beeld baseren. Als hun ervaringen 
negatief zijn, zonder dat ze echt zicht hebben op alternatieven, maken ze een 
negatieve keus ‘in elk geval dit niet’. Voor zover en ‘romantische beelden’ waren 
zijn die doorgeprikt, zonder dat er gelegenheid is om een realistisch beeld van 
alternatieven (in bijvoorbeeld de zorg en economie en administratie) te 
realiseren.  
 
4.4 Activiteiten van het groene mbo in relatie tot het vmbo 
Gelet op de specifieke onderzoekvraag naar vergroting van de groene sectorale 
doorstroom, is het belangrijk om niet alleen na te gaan wat op dit vlak in het 
vmbo gebeurt, maar ook te bekijken wat het groene mbo onderneemt in relatie 
tot het vmbo. 
Uit de gesprekken en interviews blijkt dat binnen het groene mbo het belang van 
groene doorstroom nadrukkelijker dan voorheen wordt gevoeld, vooral ook om 
de leerlingaantallen en daarmee de formatie op peil te houden, en voor een deel 
ook omdat het mbo zich meer dan het vmbo richt op de vraag van de 
arbeidsmarkt. Tegelijk ook valt te beluisteren dat het mbo zich voor instroom van 
leerlingen niet altijd even nadrukkelijk richt op het ‘eigen’ vmbo, maar juist ook 
op instroom van daarbuiten mikt en daarvoor samenwerkt met ‘grijs’ vmbo en 
mbo. Daar valt veel te winnen, vanwege de grote leerlingaantallen en vanwege 
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het feit dat vooral deze leerlingen doorgaans weinig meekrijgen van de 
mogelijkheden in de groene sector.  
De kern van het vraagstuk van groene doorstroom c.q. instroom in het groene 
mbo is volgens een aantal respondenten dan ook vooral: Hoeveel leerlingen 
missen we als groene mbo’er doordat we vmbo’ers niet laten zien wat groen is?” 
Gevraagd naar wat er nodig zou zijn om (toch) de groene doorstroom te 
bevorderen, merkt een aantal personen op dat het groene mbo zich expliciet(er) 
tot het groene vmbo zou moeten wenden en zelf zou moeten investeren, 
bijvoorbeeld door als mbo-docenten gastlessen te geven in het vmbo. “Bijzonder 
is dat wij als vmbo naar basisscholen gaan om daar voorlichting te geven, maar 
dat het mbo niet naar ons toekomt; daar moeten we als vmbo zelf naartoe”, 
aldus een van de geïnterviewden. 
Verder is ook belangrijk of er groen mbo gevestigd is in een redelijke nabijheid 
van vmbo-groen. Bij een aantal VBG-scholen is er in de buurt geen of weinig 
groen mbo en is de doorstroom navenant beperkt. Hetzelfde geldt in zekere zin 
ook voor de AOC’s; daar is met name van belang welke groene mbo-
opleidingsrichtingen worden aangeboden en wat dit betekent voor de 
reisafstand en tijd van leerlingen uit het vmbo. Met name doorstromers naar 
mbo-2 gaan liever niet naar een andere school; een aantal AOC’s heeft daarom 
vmbo en mbo-2 op eenzelfde locatie gevestigd. Voor leerlingen mbo-3 en -4 
speelt de reisafstand minder een rol, maar kan deze toch ook belemmerend 
werken. Ter illustratie: Bij het Citaverde College in Roermond is de doorstroming 
van groen vmbo naar een groene vervolgopleiding afgenomen, wat mogelijk te 
maken heeft met het niet meer aanbieden van bepaalde (groene) mbo-
opleidingen op de (mbo)locatie Roermond, waarbij de reisafstand naar andere 
locaties vrij groot zijn en alternatieven binnen de Roermondse locatie (nog) te 
weinig aantrekkelijk lijken (Kennis, Eimers, Jager, 2011). Ook elders speelt 
concentratie van opleidingen op een beperkter aantal locaties een rol in de 
studiekeuze aan het eind van het vmbo. 
Op de vraag waar de meeste kansen liggen om meer instroom in het groene mbo 
te realiseren, komen uit de gevoerde gesprekken en interviews de volgende 
punten naar voren: 

- Na de profilering van het vmbo met ‘brede doorstroommogelijkheden’ 
(die op zich de groene doorstroom drukt) zou ook het mbo (meer) 
kunnen laten zien dat ‘groen overal inzit’ en dat met een groene 
vervolgopleiding nog steeds alle wegen open staan, zowel op de 
arbeidsmarkt als in het hbo. 

- Groen beroepsonderwijs meer verbinden met /in de markt zetten onder 
noemers als duurzaamheid, eco-scholen, biobases economy, 
ondernemerschap, natuur/milieu/waterbeheer. 
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- Groene beroepen op tv op een positieve manier in beeld brengen, met 
een soapserie rond een bloemist, sexy boer zoekt vrouw, ‘eigen huis en 
tuin’ met inzet van groene mbo’ers en daarbij laten zien dat er (groene) 
beroepen achter zitten. 

- Als school lokale/regionale campagnes voeren, zoals de 18.000 mensen 
die in Schagen jaarlijks over de vloer kwamen om planten te komen in de 
kas (traditioneel ‘groen’) of door je te verbinden aan de 
stadslandbouwinitiatieven die nu overal van de grond komen. Daar kun je 
mogelijk ook specifiek instroom van Turkse/Marokkaanse leerlingen uit 
grijs vmbo realiseren. 

- Er zijn verschillende keuzetesten op de markt zijn, betaald of vrij te 
gebruiken, waar groen niet of nauwelijks als keuzemogelijkheid naar 
voren komt. Wellicht is in beeld te brengen welke testen een compleet 
aanbod geven en welke niet en deze laatste te benaderen om 
mogelijkheden te bespreken. 

- Macrodoelmatigheid versterken 
o Concentreren van groene niche-opleidingen op een beperkt aantal 

locaties 
o Voor het overige op regionaal niveau in overleg met het 

bedrijfsleven vooral groene en groengrijze opleidingen aanbieden, 
indien nodig (ook) in de vorm van bedrijfsopleidingen (voor Polen 
en dergelijke). 

 
4.5 Conclusie en reflectie 
Het voorgaande maakt duidelijk dat vmbo leerlingen bij AOC’s ten opzichten van 
vmbo’ers bij andere scholen (waaronder VBG-scholen) verschillen in 
keuzemomenten. Bij AOC’s liggen deze vanwege het monosectorale karakter van 
een AOC met name bij de overgang naar het vmbo en – in toenemende mate – 
bij de overgang naar het mbo, waarbij dit laatste tot uitdrukking komt in het 
hoge aandeel wisselaars van sector. Bij de andere scholen valt het eerste 
keuzemoment bij de overgang naar het derde jaar, of bij de overgang naar het 
mbo voor wie een intersectoraal programma volgt. 
Wat betreft de vraag naar factoren die de groene doorstroom kunnen verklaren 
respectievelijk kunnen verbeteren kan uit het voorgaande het volgende worden 
opgemaakt:  

- Het sectorale karakter van AOC’s is in de bedrijfsvoering en praktijk van 
AOC’s minder leidend, mede door het veranderende type leerlingen in 
het groene vmbo. De doorstroom naar groen mbo wordt hierdoor lager.  

- Wie in een VBG-school bij de sectorkeuze voor groen kiest, doet dat later 
en meer geïnformeerd dan een vmbo’er bij zijn/haar start in een AOC. 
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- Verdere uitstel van de sector- en richtingkeuze door inter- en 
intrasectorale programma’s lijkt positief uit te werken voor het vervolg in 
het mbo (minder VSV), maar heeft niet perse een positief effect op 
groene doorstroom. Ook een tl binnen het groene vmbo lijkt vooralsnog 
niet tot een grotere sectorale doorstroom te leiden. 

- Bij geïntegreerde trajecten is er zowel minder VSV als meer sectorale 
doorstroom, via de versnelde weg naar een diploma zoals deze trajecten 
die bieden.  

- Vooral van belang lijkt dat scholen aandacht hebben voor de 
keuzemotieven en het loopbaanperspectief waarmee leerlingen 
binnenkomen, de kwaliteit van LOB activiteiten en de mate waarin 
daarbij de mogelijkheden in de groene sector voor het voetlicht komen. 
Binnen het vmbo richt men zich eerst en vooral op de ontwikkeling van 
de leerling en de ondersteuning van een goed geïnformeerde, bewuste 
en gemotiveerde keuze. Specifieke sturing op sectorale doorstroom wijst 
men af. De vraag die men zich in relatie tot groene doorstroom vooral 
stelt is “Hoeveel leerlingen missen we als groene mbo’er doordat we 
vmbo’ers niet laten zien wat groen is?” Voor het antwoord op die vraag is 
niet alleen de groep groene vmbo’ers van belang, maar ook de vmbo’ers 
in andere scholen.  

- Stereotiepe beeldvorming van en onbekendheid met de groene sector 
zijn zowel bij leerlingen, ouders en docenten en zowel binnen het groene 
als grijze vmbo factoren die de keuze voor groen afremmen. Bij al deze 
groepen is winst te boeken wanneer ze op een positieve manier 
ervaringen opdoen met ‘groen’, met name onder innovatieve noemers 
als duurzaamheid, eco-scholen, stadslandbouw en dergelijke, en 
daarnaast ook in relatie tot brede doorstroom naar het hbo. 

- Wanneer het groene mbo (meer) wil putten uit het groene mbo, zal het 
daar zelf in moeten investeren, naast de investeringen die al worden 
gedaan om leerlingen uit het ‘grijze’ vmbo binnen te halen en om in 
samenwerking met grijs mbo gezamenlijke opleidingen op te zetten. 

 
Al met al zijn er voldoende redenen om te investeren in verbetering van de 
doorstroom van groen vmbo naar mbo, maar zijn er even zovele redenen om te 
investeren in de relatie tussen groen en grijs, enerzijds met het oog op de 
wisselaars vanuit groen vmbo, anderzijds met het oog op wisselaars naar groen 
mbo. 
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Nico van Brenk Wellantcollege Alphen aan den Rijn 
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Frans Meijers   Haagse Hogeschool; Meijers Advies 
Claudy Oomen Oberon 
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Bijlage 2 Geïnterviewde sleutelpersonen van scholen 
 
Lentiz Onderwijsgroep, vestiging Flora College Naaldwijk 
Mirjam Heskes, teamleider vmbo bovenbouw 
 
Edudelta College, vestiging Barendrecht 
Evert van Dijk, teamleider mbo 
Bert Arends, decaan 
Simon van der Ven, docent mbo (plant en avo) 
Corrola Joosen, docent bloem en ‘art of design’ (mbo) en PR-functionaris 
Ad Bijsterveld, docent landbouwbreed 
 
Groenhorst College, vestiging Ede 
Anjo van Noord, teamleider vmbo en LOB-trekker Groenhorstbreed  
René Haver, decaan vmbo 
Ton Spierings, teamleider mbo 
 
AOC Oost, vestiging Almelo 
André Hoeben, locatiedirecteur vmbo 
Ron Snijders, praktijkdocent Verwerking Agrarische Producten (VAP) vmbo/mbo 
Johan Maris, decaan vmbo 
 
Clusius College, vestiging Schagen 
Adrie Lugtig, vestigingsdirecteur 
Frank Numan, decaan 
Melanie Brandenburg, teamleider leerjaar 4 
Sylvia Blankman, docent Engels in opleiding, onderzocht LOB bij Clusius Schagen 
 
Citaverde College, vestigingen Heerlen en Roermond  
Louis Linssen, adjunct locatie Heerlen 
Marion van Kempen, adjunct locatie Roermond 
Lei Schmitz, decaan locatie Roermond 
Rik Verwijlen, decaan locatie Heerlen 
Suzanne Mewissen, beleidsmedewerker centraal bureau 
 
ROC West-Brabant, mbo vestiging van het Prinsentuincollege, Breda 
Ardie van Honk, projectleider onderwijsinnovatie 
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VBG regio Zuid 
Erik van Heugte, Commanderij College, Gemert 
Heleen Koggel-Lokin, Pius X College, Bladel 
Ine Rademakers, Hub van Doorne College 
Jan van den Broek, Kempenhorst College, Best 
 
VBG regio Midden/Oost 
Clasien Grootendorst, Van Lodenstein College, Hoevelaken 
Arie van der Vlies, Van Lodenstein College, Hoevelaken 
Marc Jan Trouwborst, De Meerwaarde, Barneveld 
Stef Wennekes, Groevenbeek, Ermelo 
Jan van der Sluis, Ichtus College Kampen 
 
Projectleiders LOB-pilots in groen vmbo en mbo 
Evert van Dijk, teamleider mbo Edudelta Barendrecht (eerder genoemd) 
Michal Fekkes, decaan en docent Groenhorst Almere 
Clasien Grootendorst, teamleider vmbo van Lodenstein College, Hoevelaken 
(eerder genoemd) 
Louis Linssen, locatieleider vmbo Citaverde Heerlen (eerder genoemd) 
Rens Looij, teamleider vmbo Lentiz Maasland 
Frank Numan, decaan Clusius Schagen (eerder genoemd) 
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Bijlage 3 Itemlijst voor interviews bij AOC’s 
  Niek van den Berg 
 
Doorstroomcijfers 
Aantallen leerlingen in groen vmbo en mbo 
Sectorale doorstroom locatie en AOC breed (andere locaties) en andere AOC’s 
Switchen naar andere sectoren na vmbo groen 
Redenen voor sectorale doorstroom en voor switchen 
 
Factoren bij schoolkeuze voor het vmbo 
Voorkeuren voor leerwegen (vmbo tl heeft vaak de voorkeur) 
Klein, veilig, zorgzaam en ‘wit’? 
Aansluiting bij interesses/hobby? 
Beeld dat basisschoolleerlingen, ouders, leerkrachten basisschool hebben van  

- groen vmbo en met name deze school? 
- Mogelijkheden in de groene sector? 

 
Factoren binnen vmbo 
Welk belang hecht groen vmbo aan sectorale doorstroom?  
Waar blijkt dat uit? Bij CvB, management, docenten? 
 
Welk belang hecht groen mbo aan sectorale doorstroom?  
Waar blijkt dat uit? Bij CvB, management, docenten? 
 
Wat doen vmbo en mbo om groene doorstroom te versterken? 
Welke verdere mogelijkheden zien vmbo en mbo om groene doorstroom te 
versterken? 
In hoeverre zijn groen mbo en de mogelijkheden daarna in beeld bij leerlingen, 
ouders, docenten mbo? 
Waarop baseren zij dit beeld? Hebben ze directe contacten met groen mbo? 
Groene bedrijven? 
Hoe positief of negatief is dat beeld? 
Hoe zichtbaar is het groene mbo in het vmbo?  
Zijn er meeloopdagen in het groene mbo?  
Komen mbo-docenten in het vmbo voor bijvoorbeeld gastlessen, voorlichting? 
 
Doorlopende leerlijnen en andere samenwerking tussen vmbo en mbo 
In hoeverre is het curriculum in het vmbo ingericht op groene doorstroom? 
(VM2, Groene Lyceum, vmbo tl naar mbo4 en dergelijke) 
Welke rol speelt LOB i.r.t. groene doorstroom? 
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Conclusies 
1. Hoe kunnen huidige patronen in interne doorstroom van leerlingen 

tussen vmbo-groen en mbo-groen worden verklaard? 
2. Welke van deze verklarende factoren zijn het meest beïnvloedbaar met 

gericht beleid van de AOC’s?  
3. Welke instrumenten zijn naar verwachting het meest effectief?  
4. Welke ondersteuning hebben de AOC’s eventueel nodig om deze 

instrumenten in te zetten? 
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Bijlage 4 Itemlijst voor interviews bij VBG-scholen 
  Niek van den Berg en Cees de Jong 
 

1. Aantallen leerlingen in het vmbo  
- (1) vmbo totaal? 
- (2) in de bovenbouw totaal? 
- (3) in bovenbouw afdeling-groen totaal? 

 
2. Doorstroomcijfers 
2.1 Sectoraal van vmbo groen naar mbo groen 
- Aantallen leerlingen? 
- om welke ROC’s en vakscholen gaat het? 
- Redenen? 

 
2.2 Niet-sectoraal van vmbo groen naar ander mbo 
- Aantallen leerlingen? 
- om welke ROC’s en vakscholen gaat het? 

 
2.3 Niet-sectoraal van vmbo groen naar vo 
- Aantallen leerlingen? 
- Aandeel naar eigen vo en naar andere vo-scholen? 

 
3. Redenen voor sectorale doorstroom en voor switchen van sector? 

 
4. Factoren bij schoolkeuze na primair onderwijs voor het vmbo 
- Klein, veilig, zorgzaam en ‘wit’? 
- Aansluiting bij interesses/hobby? 
- Beeld dat basisschoolleerlingen, ouders, leerkrachten basisschool hebben 

van 
o Deze school en groen vmbo daarbinnen? 
o Mogelijkheden in de groene sector? 

- Voorkeuren voor leerwegen (vmbo tl heeft vaak de voorkeur)? 
 

5. Factoren voor afdelingskeuze vmbo groen 
5.1 Beeld dat leerlingen en ouders hebben van afdeling vmbo groen 

(vergeleken met de andere afdelingen) 



 

45 
 

- klein, veilig, zorgzaam en ‘wit’? 
- Aansluiting bij interesses/hobby (dieren/planten/leefstijl)? 
- De docenten en de leeromgeving (binnen/buitenschools) 
5.2 Keuze van vrienden, status van groen t.o.v. andere sectoren, voorkeuren 

van ouders, familiepatronen, culturele achtergrond 
5.3 Beeld bij leerlingen en ouders van 

- De mogelijkheden voor vervolgonderwijs na groen vmbo (groen en 
niet-groen)? 

- De (toekomst)mogelijkheden op de regionale arbeidsmarkt na groen 
vmbo (groen en niet-groen)? 

- Toekomstmogelijkheden in de (regionale) groene sector 
(werkgelegenheid/eigen bedrijf)? 

- Type mensen (werkgevers, werknemers) die in de groene sector 
werken 

- Type bedrijven in de regionale groene sector? 
 

6. Factoren binnen vmbo, mbo en bedrijfsleven 
- Welk belang hechten vmbo als geheel en afdeling vmbo Groen aan 

sectorale doorstroom? Waar blijkt dat uit, bij CvB, management, 
docenten? 

- Welk belang hecht groen mbo van scholen in de omgeving/regio aan 
sectorale groene doorstroom? Waar blijkt dat uit? Bij CvB, 
management, docenten? 

- Welk belang hechten stagebedrijven en sectoradviesraad aan groene 
doorstroom? Waar blijkt dat uit? 
 

- Wat doen vmbo als geheel, afdeling vmbo Groen en mbo om groene 
doorstroom te versterken? 

- Welke verdere mogelijkheden zien vmbo als geheel, afdeling vmbo 
Groen en mbo om groene doorstroom te versterken? 
 

- In hoeverre zijn groen mbo en de mogelijkheden daarna in beeld bij 
leerlingen, ouders, docenten, decaan, mentoren, teamleiders, directie 
vmbo? 

- Waarop baseren zij dit beeld ? Hebben ze directe contacten met 
groen mbo? Groene bedrijven (beroepenmarkten) ? Sectoradviesraad 
? (Z)LTO, VHG of andere belangenverenigingen? 

- Wat is het beeld? Hoe positief of negatief is dat beeld ? 
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- Hoe zichtbaar is het groene mbo in het vmbo? Hoe komt dit tot 
stand? Bijvoorbeeld 
o Zijn er meeloopdagen in het groene mbo?  
o Is er een gemeenschappelijke stage vmbo/mbo? 
o Zijn er gemeenschappelijke projecten (regioleren)? 
o Komen mbo-docenten in het vmbo of afdeling vmbo Groen voor 

bijvoorbeeld gastlessen, voorlichting? 
o Komen vertegenwoordigers van groene bedrijven in de klas? 

 
7. Doorlopende leerlijnen en andere samenwerking tussen vmbo en mbo 

- In hoeverre is het curriculum in het vmbo ingericht op groene 
doorstroom? (bijvoorbeeld met VM2, VM3, VM4, Groene Lyceum, 
vmbo gtl naar mbo4)? 

- Is er een AOC op redelijke afstand van de VBG-school? 
 

8. LOB 
- Visie, beleid, doelen LOB 

o Welke visie heeft de school op LOB? 
o Welk beleid is geformuleerd voor LOB? 
o Welke doelen staan per leerjaar centraal? 

 
- Vormgeving LOB 

o Op welke wijze is LOB ingericht op de school? Hoeveel uren 
worden besteed en hoe? 

o Welke activiteiten voeren de leerlingen uit? Vindt reflectie door 
de leerlingen op LOB plaats? 

o Op welke wijze wordt LOB ondersteund? 
o Is er een LOB-coördinator? Welke andere docenten zijn 

betrokken? 
o Welke hulpmiddelen ondersteunen LOB?  
o Welke scholing voor docenten e.a. is verbonden aan LOB?  
o Welke externe organisaties, relaties zijn betrokken bij LOB? Op 

welke wijze? 
 

- Welke rol speelt LOB i.r.t. groene doorstroom? 
 
Conclusies 

1. Hoe kunnen huidige patronen in interne doorstroom van leerlingen 
tussen vmbo-groen en mbo-groen worden verklaard ? (i.r.t. andere 
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doorstroompatronen, van niet-groen naar groen en van groen naar 
niet-groen) 

2. Welke van deze verklarende factoren zijn het meest beïnvloedbaar 
met gericht beleid van de VBG-scholen en de AOC’s?  

3. Welke instrumenten zijn naar verwachting het meest effectief?  
4. Welke ondersteuning hebben de VBG-scholen en de AOC’s eventueel 

nodig om deze instrumenten in te zetten? 
5. Welke adviezen heeft het vmbo of de afdeling vmbo Groen om meer 

leerlingen naar het mbo Groen te laten doorstromen?  
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Heeft u vragen naar aanleiding van dit rapport?  
U kunt contact opnemen met: 
 
Scilla van Cuijlenborg 
Beleidsadviseur & Projecten en diensten 
AOC Raad Postbus 458  
6710 BL Ede 
T: +31 (0)318 - 648900 
E: scilla.vancuijlenborg@aocraad.nl 
 
Niek van den Berg 
Onderzoeker 
Strix Aluco – onderzoek & innovatie 
Graze Weitje 6 
3077 BM Rotterdam 
T: +31 (0)6-54391773 
E: strixaluco.onderzoek.innovatie@gmail.com 
 


